
O projeto de monitoria como guia para as atividades do bolsista e 

um relato do percurso.

Figura 1 – Captura de tela do grupo “Prática de Ensino I” no Facebook. Fonte: elaborado pelo autor. 
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DO PROJETO DE MONITORIA

Alguns pontos sobre o projeto de monitoria 
elaborado pela professora Priscila Anversa, que 
ministra a disciplina Prática de Ensino I no 
Departamento de Artes Visuais (DAV):

INTRODUÇÃO

A disciplina elencada necessitam de monitoria 
pela natureza de sua proposta: prepara para o 
estágio na Educação Infantil e ambienta os 
estudantes nas rotinas da escola.  
A participação de um monitor auxilia no 
atendimento individualizado aos estudantes 

e seus projetos.

OBJETIVOS
Ampliar as possibilidades de interação na 
disciplina a partir de atendimentos 
individualizados.

Propiciar suporte para os estudantes em atividade 
de prática de ensino.

PLANO DE ATIVIDADES
Aproximação com a disciplina; 

Produção de material didático para a disciplina; 
Participação no acompanhamento das observações 
nas escolas; 
Atendimento individualizado para definição de 
projetos dos alunos; 
Sistematização das ocorrências no estágio de 
observação; 

Atendimento individualizado para o relatório final 
dos estudantes.

RESULTADOS ESPERADOS

Atendimento individualizado para os alunos, 
organização dos materiais dispersos e 
sistematização do processo pedagógico da 
disciplina.

CARGA HORÁRIA

20 horas semanais.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Meu trabalho como monitor foi realizado no 
primeiro semestre deste ano. Uma das sugestões 
da minha orientadora, Priscila Anversa, foi que eu 
pudesse estar presente nas aulas da disciplina: 
concordei. Estar nas aulas me auxiliou a observar 
os meus colegas e a me inserir no ambiente da 
turma. Também tive acesso a novos conteúdos e 
pude acompanhar o cronograma da disciplina, isso 
foi útil para a realização de várias atividades do 
projeto de ensino.

A rotina da monitoria de uma disciplina teórica é
calma. Tenho que providenciar alguns materiais 
pedagógicos, solicitar transportes, acompanhar e 
auxiliar os discentes com o projeto de ensino. Ser 
monitor é também um trabalho intuitivo: perceber 
as necessidades do outro e estar atento às 
mudanças. Os horários (vinte horas semanais) 
foram feitos de acordo com minhas horas 
disponíveis, geralmente no turno matutino, 
embora alguns horários foram vespertino/noturno. 
Esse horário é flexível, podendo ser alterado ao 
longo do semestre, no entanto, ele precisa ser 
fixado na sala, compartilhado com todos e atender 
às horas do programa.

Eu e minha orientadora decidimos criar um grupo 
no Facebook para reunir todos os alunos e assim  
levar as informações mais rapidamente a cada um. 
A turma inteira aderiu a ideia e sempre 
compartilhávamos conteúdos sobre o ensino de 
arte tal como notícias, vídeos, testes, páginas no 
Facebook, etc. Embora todos tivessem meu e-mail, 
raramente me mandavam, nossa interação era 
mais pelo grupo/chat do Facebook (Messenger) ou 
presencialmente.

O projeto de ensino elaborado pela  minha 
orientadora (recorte ao lado) é assertivo e dessa 
forma não fiquei com dúvidas mesmo sendo minha 
primeira experiência como monitor. O cronograma 
é direto facilitando o desenvolvimento das 
atividades. Para além disso, todas as atividades 
extras eram me comunicadas previamente, 
garantindo meu êxito em realizadas. 

A monitoria foi importante para minha prática 
docente à medida que pude experienciar várias 
dinâmicas de ensino a partir de outro olhar, 
principalmente ao auxiliar os alunos, planejar 
atividades, fazer novas leituras de uma forma 
crítica e estar em diálogo com minha orientadora. 
Experiências do tipo somam muito ao meu 
percurso  acadêmico. 


