
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I – PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 

 

      PROJETO INDIVIDUAL        X    PROJETO COLETIVO 

 
Área do projeto: (   ) Informática      (   ) Indústria      ( X ) Núcleo Comum 

Título do Projeto: 
Monitoria do Laboratório de Ensino de Matemática e do curso 

de Licenciatura em Matemática 

Professor (a) Responsável: Juliana Arruda Vieira 

Professor (a)  
Colaborador (a): 

Anderson Yassuhiro Afuso, Bruna Lammoglia, Marcio Pironel, 
Renato Mello. 

Coordenador do Curso: Bruna Lammoglia 

Número de bolsistas 
recomendado (máx. 2): 

2 bolsistas 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 

20 horas 

 
Descrição da proposta: 

Este projeto visa apoiar a participação do discente do curso de Licenciatura em Matemática em 
atividades de pesquisa, organização e produção de materiais voltados para o ensino e 
aprendizagem de matemática no Laboratório de Ensino de Matemática- LEM e monitoria aos 
alunos do curso de Licenciatura em Matemática.  Serão realizados estudos sobre o papel do 
LEM e sua influência na elaboração de aulas e atividades para aprimorar o ensino e 
aprendizagem de matemática. As demandas previstas serão compatíveis com o grau de 
conhecimento do aluno bolsista e que incentivem a prática da pesquisa e criação de objetos de 
ensino e aprendizagem, bem como, a prática docente através das monitorias.  Espera-se 
oportunizar ao mesmo trabalhar com situações que podem aprimorar seu desempenho 
acadêmico e profissional. 

 
Justificativa: 

O LEM é um espaço previsto na Proposta Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática e 
favorece a realização de experimentos e prática do ensino e aprendizagem de matemática. 
Permite ainda, para professores e alunos, um ambiente que estimula a reflexão sobre as práticas 
de ensino desta área do conhecimento. Para que o LEM do IFSP-SLT possa desempenhar suas 
atividades e atender o público em geral, é de suma importância que existam monitores que 
possam constantemente atualizar o acervo e auxiliar os interessados na utilização dos materiais 
disponíveis. Além disto, espera-se com este projeto, permitir que os alunos do curso de 
Licenciatura em Matemática vivenciem discussões acerca de melhores práticas para a sua futura 
profissão, favorecendo a permanência e êxito dos mesmos e agregando experiências práticas e 
teóricas para sua formação. 

 
Objetivos: 



 
 
 
 
 

 

O projeto de monitoria do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) terá por objetivo 
desenvolver atividades que permitam ao discente uma reflexão sobre a uso de materiais 
didáticos para o ensino de matemática para a Educação Básica e também para o Ensino 
Superior, além de oportunizar através das monitorias das disciplinas do curso vivenciar a p´ratica 
docente. Espera-se ainda que o bolsista desempenhe atividades de organização dos materiais 
disponíveis no LEM, auxiliando na divulgação e utilização dos mesmos.  

 
Metodologia e Avaliação: 

A metodologia que será aplicada ao aluno bolsista será: 
- Atender, auxiliar, orientar e registrar a presença dos alunos nos plantões de dúvidas das 

disciplinas do curso de Licenciatura em Matemática; 
- Manter o LEM organizado e acervo atualizado; 
- Pesquisar materiais e informes para serem disponibilizados nos murais do LEM;  
- Elaborar materiais para o ensino e aprendizagem de matemática (materiais didáticos como 

jogos, materiais manipulativos e etc); 
- Criar vídeos de divulgação dos materiais disponíveis; 
- Criar website para divulgação dos materiais disponíveis; 
- Elaborar relatórios das ações desenvolvidas. 

 Ao final do trabalho será realizado uma avaliação com o aluno bolsista e com os alunos 
participantes da monitoria através de questionários. 
 

 
Acompanhamento do (a) bolsista: 

O acompanhamento do(s) bolsista(s) será realizado através de reuniões semanais para 
verificação de presença nas monitorias, para acompanhamento das atividades propostas 
e explicação dos conteúdos abordados. Além disso, o docente responsável estará à 
disposição para auxiliar o bolsista em qualquer problema enfrentado. 

 
Disciplina (s) relacionada (s): 

Disciplina Curso 

Todas Licenciatura em Matemática 

  

  

  

  

 
Perfil básico do (a) bolsista: 

Ser criativo, comunicativo, disciplinado, organizado, pró ativo, tenha interesse e 
facilidade no uso de ferramentas tecnológicas, goste de confeccionar materiais para o 
ensino e aprendizagem de matemática e tenha facilidade no atendimento ao público. 
 

 
Conteúdo do projeto: 

Semana Descrição 

1 Reunião com o bolsista para apresentação do projeto, do cronograma de atividades 



 
 
 
 
 

 

e dos materiais disponíveis no Laboratório de Ensino de Matemática. 

2 Ambientação e organização dos materiais e atendimento aos alunos do curso de 
Licenciatura em Matemática. 

3 Ambientação e organização dos materiais e atendimento aos alunos do curso de 
Licenciatura em Matemática. 

4 Reflexões teóricas sobre o LEM, elaboração de novos materiais e 
atendimento aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. 

5 Reflexões teóricas sobre o LEM, elaboração de novos materiais e 
atendimento aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. 

6 Reflexões teóricas sobre o LEM, elaboração de novos materiais e 
atendimento aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. 

7 Elaboração de vídeo explicativo com algum dos materiais disponíveis no 
LEM e atendimento aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. 

8 Elaboração de vídeo explicativo com algum dos materiais disponíveis no 
LEM e atendimento aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. 

9 Elaboração de vídeo explicativo com algum dos materiais disponíveis no 
LEM e atendimento aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. 

10 Construção de um website para divulgação do LEM e atendimento aos alunos do 
curso de Licenciatura em Matemática. 

11 Construção de um website para divulgação do LEM e atendimento aos alunos do 
curso de Licenciatura em Matemática. 

12 Elaboração do relatório final e atendimento aos alunos do curso de Licenciatura 

em Matemática. 

N  

 
 
 

 
Salto, 16 de março de 2020 

 
 
 

___________________________ 
        Professor (a) Responsável 
 
 
 
 
 
Parecer do (a) coordenador (a) do 
curso: 
(     ) Favorável 
(     ) Desfavorável 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
        Coordenador (a) do Curso 

Justificativa do coordenador (a) do curso (no caso 

de parecer desfavorável): 

082223
Riscado
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