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APRESENTAÇÃO

Podemos considerar infinitas as possibilidades pedagógicas que a informática, os computadores e os 
diferentes “softwares” disponíveis podem ofertar ao conhecimento. A tecnologia precisa ser aliada 
da educação, parceira dos professores, presente e amiga no cotidiano estudantil assim como parceira 
no crescimento intelectual e antes de tudo inclusiva.
Faz-se vital à Escola construir processos de mudanças utilizando-se da informática e sistematizando 
atividades  que  se  desenvolvam com o objetivo  proposto  no  PROINFO (Programa Nacional  de 
Informática na Educação), que “além de promover a inclusão digital, o computador dentro da escola 
atue como mais uma ferramenta a serviço de um projeto educacional, propicie condições aos alunos 
de trabalhar a partir de temas, projetos ou atividades surgidos no contexto da sala de aula (Revista 
Brasileira de Informática na Educação – Número 1 – 1997).”
O estudante é parte e todo do processo educacional, suas potencialidades e habilidades precisam de 
espaços e atividades que as explore, é esse o objetivo maior do Projeto Aluno Monitor.

PERFIL DO ALUNO MONITOR

• Ser aluno da E.E.F. Professor Gutenberg Barbosa Silva;
• Gostar de tecnologias, e identificar-se com informática;
• Ter conhecimento básico de informática;
• Autorização assinada pelos pais;
• Bom desempenho escolar;
• Iniciativa;
• Responsabilidade;
• Dinamismo;
• Liderança;
• Tolerância;
• Assiduidade;
• Pontualidade;
• Desejo de adquirir e partilhar novos conhecimentos.

JUSTIFICATIVA

Entendemos  que  qualquer  instrumento  de  ensino  pode  ser  de  grande  potencial  para  o  ensino-
aprendizagem dependendo de como o vemos, como o aplicamos e de que maneira é utilizado, se 
para  fins  educacionais  e/ou  para  capacitação  profissional  apenas.  Cabe  então  ao  professor  e 
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coordenador do laboratório de informática junto com a sua comunida de escolar a responsabilidade 
de definir como serão direcionadas as atividades. Nesse contexto o protagonismo do Aluno Monitor 
é uma ferramenta forte, auxiliar emodificadora na busca de uma educação melhor e inclusiva, assim 
também estimulo e exemplo aos colegas.

OBJETIVO GERAL

Através do Aluno Monitor, potencializar o laboratório de informática e suas extensões como aliado 
direto  no  desenvolvimento  dasações  educacionais  dos  alunos,  professores  e  motivação  para  os 
demais  estudantes,  o  que  acreditamos  poder  ser  elemento  forte  na  melhoria  do  ensino-
aprendizagem, bem como agente direto de inclusão digital e social alinhando-o pedagogicamente 
nas diversas áreas do conhecimento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Oferecer o acesso ao Laboratório de Informática ao grupo de Alunos Monitores, fora de seu 
horário regular de aulas, para promover a formação destes para que esses possam contribuir 
com a inclusão e o letramento digital de outros colegas na escola;

• Auxiliar, professores e colegas, exercendo o papel de agente facilitador e orientador, para a 
utilização dos recursos tecnológicos pedagógicos disponíveis no laboratório de informática;

• Desenvolver atitudes e valores como a autonomia e cooperação no processo de 
aprendizagem;

• Favorecer no educando, atitudes de valorização da escola, relação comunidade e escola e o 
civismo para que a formação dos adolescentes tenha um caráter mais humano;

• Desenvolver com a orientação dos professores projetos curriculares;
• Interação com os professores e colaboração com os colegas, principalmente aqueles que têm 

menos facilidade com a informática;
• Exercer o protagonismo juvenil;
• Servir de estimulo e exemplo aos estudantes;
• Certificar o aluno que atuar como aluno monitor atéo final do ano letivo,discriminando suas 

atividades e participação, bem como o número de horas dedicadas projeto;
• Instigar a corresponsabilidade do aluno monitor frente aos compromissos e aos envolvidos 

no projeto.

DESENVOLVIMENTO

Com o intuito de otimizar o uso dos recursos tecnológicos existentes na Escola:................................. 
, selecionaremos um grupo de alunos, em média de 8 (oito), do 1º ao 3º ano, com conhecimentos 
básicos na área de informática para auxiliar professores e alunos nas atividades do Laboratório de 
Informáticae suas extensões – esses receberão uma formação, que devera ser em um encontro de 4h 
(quatro  horas)  para  conhecer  os  objetivos  do  projeto,  bem  como  trabalhar  noções  básicas  de 
pedagogia, ética e cidadania.
No decorrer do ano outros momentos serão possibilitados junto ao professor (uma vez por mês) 
para avaliar as atividades e repensar práticas e pensar possíveis melhorias ou correções.
A monitoria atenderá durante todo o ano letivo, após do qual uma nova turma do mesmo número de 
alunos será montada para o ano seguinte.  A escolha do monitor será feita por meio de seleção 
prévia, considerando-se a atuação do mesmo enquanto aluno da Escola.
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A capacitação em monitoria destes alunos visa promover a inclusão digital de alunos e professores 
do Ensino Fundamental atendidos no turno inverso e estender aos que ainda não faziam uso no 
turno de seu funcionamento.  Deste modo, colaborará para ampliar as possibilidades de uso dos 
recursos tecnológicos tanto para responder às exigências da vida atual, da comunidade circundante, 
como para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem.
Os alunos disponibilizaram de dois a três dias na escola, no contraturno, contabilizando 4h diárias.
Ao final da monitoria, com auxilio de um professor,o Aluno Monitor deverá apresentar um trabalho 
de  conclusão  descrevendo  sua  experiência  como  Monitor,  relatando  experiências,  possíveis 
dificuldades e êxitos.

CONTEÚDOS

Todos os alunos monitores deverão ter conhecimentos mínimos sobre os conceitos de Informática, 
como: conceitos básicos d
o sistema operacional, manipulação de arquivos e conservação do laboratório. Os outros conteúdos, 
tanto de Informática como de conceitos acadêmicos envolvidos, serão determinados em função da 
atividade  específica  estabelecida  na  parceria  com o  professor  do  Laboratório  de  Informática  e 
demais parceiros da escola.

DISSEMINAÇÃO E REFLEXÃO

Esperamos que o Projeto Aluno Monitor sirva de estímulo e exemplo aos estudantes e comunidade 
escolar, assim acreditamos estar em um dos caminhos para o êxito do ensino-aprendizagem.
O Projeto Aluno Monitor atuará também com as disciplinas de Português e Matemática, onde as 
ações ficarão a cargo dos professores dessas disciplinas, com inúmeras possibilidades para o avanço 
do aprendizado nas respectivas áreas.
Buscaremos ainda refletir sobre esta prática e que benefícios ela poderá nos trazer como atividade 
inovadora  no nosso meio  e  potente  de  mudanças  e  deresultados  junto  aos  alunos  no  ambiente 
escolar e ferramenta para uma futura vida profissional.
É de desejo que o Projeto Aluno Monitor de Informática possa se expandir para a rede municipal de 
Educação em parceria e como apoio da SEDUC onde o Aluno Monitor contribuiria não só na escola 
em que estuda, mas em outras escolas da rede municipal, sempre com o acompanhamento de seus 
coordenadores, professores e em sintonia direta com sua escola e a SEDUC.

PERÍODO

A atuação do Aluno Monitor iniciará a partir de março de 2017 e se dará até novembro de 2017.
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CRONOGRAMA

Elaboração do Projeto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Ago Set Out Nov

Elaboração do projeto x x

Apreciação do Núcleo Gestor x x

Apreciação do Núcleo Gestor x x

Apreciação do Núcleo Gestor x

Início damonitoria x

Início da monitoria x

Avaliação x x x x x x x x

MATERIAL

• Laboratório de Informática e seus recursos;

• Multi-mídia;

• Caixa de som e microfone;

• Papel ofício;

• Impressora;

• Outros.
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AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada pelos professores assistidos pelo projeto e no decorrer do curso pelo 
professor articulador, através da observação direta da prática cotidiana do desempenho dos alunos. 

REFERÊNCIAS

NTE – Tucuruí. <http://ntetucurui.wordpress.com>

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/infor_aplic_educ.pdf>;

<http://profimaradigital.pbworks.com/w/page/35269329/Projeto%20Aluno%20Monitor>;

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o_e_comunica
%C3%A7%C3%A3o>;

<http://lab.lelic.ufrgs.br/portal/images/stories/dmsuzanalima.pdf>;

<http://ntmsaojose.blogspot.com.br/>
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