PROJETO DE MONITORIA – PAAE
PROJETO DOCENTE PARA DISCIPLINA
EDITAL Nº: 03/2019 - ANEXO I

RESERVADO AO PROTOCOLO
Nº do processo _________________________________
Data: ____ / ____ / ____
Assinatura: ____________________________________

IFBA – CAMPUS JACOBINA
Nome completo do docente titular da disciplina: Emanuel Tarciano Santana da Fonseca
Nome completo de docente colaborador: Demson Oliveira Souza e Ricardo Alcântara Mesquita
E-mail: emanuel.fonseca@ifba.edu.br

Telefone: (71) 9 9198-0256

Cursos:

Turmas:

Integrado – Informática, Mineração e Eletromecânica

Integrado – 1811, 2811A, 2811B, 3811, 1812A, 1812B, 2812,
3812A, 3812B, 1813, 2813 e 3813.

Título do Projeto para Monitoria: Monitoria de Matemática
JUSTIFICATIVA
Matemática é uma das discplinas que os estudantes dos ensino básico enfrentam maiores dificuldades. Esta realidade se
reproduz, também, no IFBA campus Jacobina. Nos consellhos de classe são recorrentes os relatos de mais da metade de cada
turma com dificuldade de aprendizagem. Em sala de aula ouvimos o quanto tem sido importante a oferta de monitores, tanto
para trabalharem o programa da série em que estão mariculados, quanto para retomada de contúdos do ensino fundamental,
indispensáveis para o acompanhamento ensino médio. Importante destacar que é na moinotia que os estudantes mais tímidos
sentem-se mais comfortáveis para expôr suas dificuldades.
OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS)
Geral:
Complementar o estudo dos estudantes com dificuldades na aprendizagem da matemática.
Específicos:
1. Rever conteúdos que foram assimilados parcialmente durante a aula;
2. Auxiliar na resolução de atividades propostas pelo professor;
3. Promover momento para troca de experiência entre os estudantes

METODOLOGIA
O monitor dedicará 4 horas semanais para atendimento aos estudantes do ensino médio integrado. Destas 4 horas, 2 horas serão

para encontros presenciais e as outras 2h são para estudos e preparação de material pedagógico.
ATIVIDADES DO MONITOR BOLSISTA DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO
•

Atender aos estudantes para que tenham melhor compreensão dos temas abordados pelo professor em sala de aula;

•

Auxiliar na relsolução de atividades propostas pelo docente;

•

Preparar material didático para as monitorias;

•

Disponibilizar ao professor orientador relatório mensal de atividades.

•

Enviar frequência mensal da monitoria à CPAAE;

•

Enviar relatório final ao professor orientador.
ATIVIDADES DOCENTES DURANTE A VIGÊNCIA DO PROJETO

•

Enviar previamente material que será trabalhado pelos docentes em sala de aula;

•

Acompanhar a frequência do(a) monitor(a).

•

Orientar e supervisionar as atividades realizadas pelo(a) monitor(a).

•

Avaliar as atividades executadas pelo(a) monitor(a).

•

Enviar relatórios CPAAE.
ESTRATÉGIA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES

O acompanhamento será realizado por meio de consulta aos estudantes, acompanhamento de frequência e dos relatórios
mensais e final.
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