PROGRAMA DE
MONITORIA ACADÊMICA PLANO DE TRABALHO
Componente curricular

Matemática

Nome do docente supervisor

Sandra

Nome do monitor

Miguel

Duração da monitoria

Um trimestre

Dia e horário da monitoria

Quartas-feiras, das 15h às 16h

Dia e horário da supervisão

Sextas-feiras, das 14h às 14h30

Objetivos da monitoria

Combinados

☺ Aumentar o domínio dos conhecimentos

☺ Ser uma pessoa confiável, responsável e prestativa.
☺ Não expor as dificuldades dos colegas para

matemáticos previstos para o 3º trimestre do 2º
ano do Ensino Médio.

☺ Desenvolver a escuta empática.
☺ Desenvolver ao menos dois recursos
didáticos, tais como mapas mentais, vídeos ou
textos.

☺ Desenvolver ao menos duas estratégias
didáticas, tais como a exemplificação e a
problematização.

outros estudantes.

☺ Oferecer ajuda para todos os colegas,
sem predileções.

☺ Pedir ajuda ao docente supervisor sempre
que necessário.

☺ Coletar as dúvidas da turma em um formulário
on-line antes de cada sessão de monitoria.

☺ Cumprir com o plano de trabalho da monitoria.
☺ Não se pressionar para saber esclarecer todas
as dúvidas dos colegas. Caso não saiba esclarecer
alguma delas, procurar o supervisor e outras fontes de
aprendizado (desde que validadas pelo supervisor).

INDICADORES DE
RESULTADOS SEMANA 1
Aumentar o domínio dos
conhecimentos matemáticos
previstos para o 3º trimestre
do 2º ano do Ensino Médio.
(

) Insatisfatório

(

) Pouco satisfatório

( X ) Satisfatório
(

) Muito satisfatório

Evidências: Consegui realizar exercícios
que são solicitados no Enem e explicá-los
para os meus colegas durante a monitoria.

Desenvolver ao menos
dois recursos didáticos,
tais como mapas mentais,
vídeos ou textos.
(

) Insatisfatório

( X ) Pouco satisfatório
(

) Satisfatório

(

) Muito satisfatório

Evidências: Tentei criar um vídeo para
explicar certo conteúdo durante a
monitoria, mas ele ainda não ficou muito
bom. Preciso verificar com meu supervisor
o que posso fazer para melhorá-lo.

Desenvolver
a escuta empática.
( X ) Insatisfatório
(

) Pouco satisfatório

(

) Satisfatório

(

) Muito satisfatório

Evidências: Tive dificuldades para
compreender os problemas relatados por
alguns dos meus colegas e algumas vezes
julguei que eles não eram capazes.

M
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B
A
I
I
S
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:
S
Você já ouviu falar em mapas mentais?
Eles são uma representação gráfica que
ajuda a organizar as ideias sobre um assunto, estabelecendo relações entre diferentes conceitos.
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S
A exemplificação é uma das estratégias didáticas mais comuns entre os
professores. Ela é utilizada para tornar o aprendizado mais concreto para
os educandos. Por exemplo, imagine
que um estudante está tendo muita dificuldade para entender o que é a trigonometria e para que ela serve. A fim
de exemplificar seu uso, você pode dar
o exemplo da navegação por satélites,
o famoso GPS. Para saber mais sobre
esse exemplo, acesse o site do Instituto
de Matemática Pura e Aplicada.

Desenvolver ao menos duas
estratégias didáticas, tais
como a exemplificação e o
despertar da curiosidade.
(

) Insatisfatório

(

) Pouco satisfatório

(

) Satisfatório

( X ) Muito satisfatório
Evidências: Durante um atendimento,
consegui trazer exemplos concretos
que fizeram com que meu colega
compreendesse o conteúdo. Ele me disse
que pela primeira vez compreendeu, de
fato, esse conteúdo.

VALIDAÇÃO DO
SUPERVISOR
Muito bacana saber que, já na primeira semana de monitoria, você conseguiu resultados
positivos! Para que eu possa ajudá-lo melhor, traga, em nosso próximo encontro de
supervisão, o vídeo que você criou e os exemplos que utilizou. Também discutiremos
sobre sua dificuldade para ouvir os colegas sem julgá-los. Eu entendo que nem sempre
isso é fácil, mas eu posso lhe dar algumas dicas. Para começar, que tal entender melhor o
que é a empatia? Pesquise sobre isso e conversamos depois! Lembre-se que, para atingir
os objetivos da monitoria, é preciso ter constância nos resultados.

