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Introdução e Objetivo Geral:
Devido a diferença de níveis de aprendizado de nossos alunos, o Colégio Excelência junto à
coordenação pedagógica e os professores do ensino fundamental e médio decidiram implantar na instituição
o projeto Monitoria Aluno – Aluno, que consiste na colaboração entre alunos com o objetivo de melhorar
a aprendizagem. Este projeto será de intensa colaboração entre o serviço pedagógico e o corpo docente
para que o mesmo ande de acordo com o objetivo e metas estabelecidas.
Objetivos Específicos:


Melhorar a aprendizagem da turma;



Elevar a compreensão de conteúdos estudados em sala;



Aperfeiçoar o relacionamento pessoal e comunicação dos monitores e alunos;



Estimular o trabalho em equipe;



Valorizar a empatia e a colaboração entre os alunos;
A efetividade do projeto depende da interação entre serviço pedagógico e corpo docente. Os

professores deverão elaborar e planejar as atividades que serão trabalhadas pelos monitores, com
supervisão do setor pedagógico. Essa colaboração tem a finalidade de organizar e normalizar o projeto.
Escolha dos participantes (Monitor):
A monitoria irá abranger as áreas de exatas (Física e Matemática) e biológicas (Química e biologia).
Para se candidatar à vaga de monitor, o aluno passará por uma prova de seleção de acordo com a área
escolhida, exatas ou biológicas. O processo de seleção será realizado através de uma prova de 20 questões,
sendo 10 de cada disciplina.
Exemplo:


Prova da área exatas (10 Questões de Matemática e 10 Questões de Física);



Prova da área biológicas (10 Questões de Química e 10 Questões de Biologia).

A prova não é somente o único critério de seleção, para integrar ao projeto o candidato à monitor
deverá se adequar a outros critérios definidos pela instituição, são eles:



Bom comportamento e disciplina dentro e fora da sala;



Domínio da matéria;



Boa comunicação e relacionamento pessoal;



Ser paciente e saber lidar com as dificuldades de aprendizado dos alunos;



Ter empatia;



Pontualidade;



Responsabilidade.

Inscrições:
As inscrições tanto para os candidatos a monitores quanto para alunos que queiram participar da
monitoria será feito no Colégio Excelência com o funcionário Luiz Fernando.
Estrutura de Aulas:
Serão 40 minutos de monitoria por disciplina totalizando 80 minutos de monitoria por área. Antes de
cada monitoria o professor irá se reunir com o monitor para definir o que será abordado na monitoria, para
que haja organização e foco nas tarefas que serão realizadas. Além do objetivo principal do monitor, será
de responsabilidade do mesmo, funções como:
1. Manter à ordem, postura, disciplina e seriedade;
2. Relatar ao professor e ao serviço pedagógico o andamento das monitorias;
2.1 Desempenho do aluno;
2.2 Conduta do aluno;
2.3 Evolução e dificuldades.
Deveres do monitor:
O monitor deve seguir as orientações do professor e tudo deverá ser relatado. Este é um projeto que
deve ser levado à sério e com responsabilidade, pois cada monitor estará sendo avaliado. Em caso de
irresponsabilidade ou atos que o serviço pedagógico e corpo docente julgar inadequado, o monitor será
excluído do projeto. É de suma importância manter a seriedade frente ao projeto, pois o mesmo não é só
uma forma de ensinar outros alunos, mas também agrega ao monitor um crescimento pessoal, na
comunicação, respeito, responsabilidade dentre outros.
Benefícios em ser monitor
Os monitores selecionados terão um benefício de R$ 80,00 (Oitenta reais) de desconto na
mensalidade. Este desconto irá se manter enquanto a monitoria perdurar. Exemplo, caso a monitoria dure
dois meses, serão dois meses com o desconto.

Deveres do aluno (Participante da monitoria)
A monitoria é um projeto sério e que deve ser encarado com muita responsabilidade, sendo assim
os alunos que participarão das aulas deverão seguir normas e ter uma conduta de um aluno que realmente
deseja melhorar seu desempenho na sala de aula. Indisciplina, irresponsabilidade, falta de compromisso
com horário, bagunça e outras atitudes que julgarmos inapropriadas será passivo de exclusão do projeto e
advertência.
Quadro de horários

Turmas – Ensino Médio

Área
Exatas

Biológicas

1º Ano

2º Ano 1

2º Ano 2

3º Ano

SEGUNDA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

16h até 16h40 –
Matemática

14h até 14h40 –
Matemática

14h até 14h40 –
Matemática

16h até 16h40 –
Matemática

16h50 até 17h30 –
Física

14h50 até 15h30 –
Física

14h50 até 17h30 –
Física

16h50 até 17h30 – Física

QUARTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

14h até 14h40 –
Química

15h50 até 16h30 –
Química

15h50 até 16h30 –
Química

14h até 14h40 – Química

14h50 até 15h30 –
Biologia

16h40 até 17h20 –
Biologia

16h40 até 17h20 –
Biologia

14h50 até 15h30 –
Biologia

Turmas – Ensino Fundamental

Área
Exatas

Biológicas

8º Ano

9º Ano

SEGUNDA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

14h até 14h40 –
Matemática

14h até 14h40 –
Matemática

14h50 até 17h30 –
Física

14h50 até 17h30 –
Física

QUARTA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

14h até 14h40 –
Biologia

14h até 14h40 –
Química
14h50 até 17h30 –
Biologia

“Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice.”
Platão (427 a.C – 347 a.C)

