
  
                                   

                                                        
                      

  
 

 

ANEXO I – PROJETO DE BOLSA DE ENSINO 
 

 X   PROJETO INDIVIDUAL            PROJETO COLETIVO 

Título do Projeto: 
Monitoria e auxílio para aulas práticas-expositivas de 

Química 

Professor Responsável: Profª Drª. Susilaine Maira Savassa 

Professor(es) 
Colaborador(es): 

 

Coordenador do Curso:  

Número de bolsistas 
recomendado (máx. 2): 

01 (um) bolsista 

Carga horária semanal de 
dedicação do bolsista: 

20 horas 

 
Descrição da proposta: 

A disciplina de química é um novo desafio para ser explorado para a maioria dos alunos 
que ingressam no primeiro ano do ensino médio. Muitos não têm contato com essa 
disciplina no ensino fundamental e apresentam dificuldades quando apresentados a essa 
ciência. O auxílio de alunos que apresentam facilidade e envolvimento com a disciplina 
facilita a imersão daqueles que possuem dificuldade em entende-la. Serão marcados 
plantões de dúvidas para os alunos que desejarem tirar dúvidas com o colega 
selecionado. Também o aluno selecionado terá como tarefa auxiliar o professor no 
desenvolvimento de atividades práticas para facilitar o ensino em sala de aula 
(principalmente para os alunos do primeiro ano que apresentam muita carência de 
conhecimento nessa disciplina). Os plantões e os experimentos atenderão todas as salas 
do ensino médio integrado. 

 
Justificativa: 

A linguagem do professor, por mais clara que seja, muitas vezes não atinge todos os 
alunos, já quando esse conhecimento é transmitido por um colega de escola pode ser 
mais facilmente entendido. As salas, de primeiro ano do ensino médio principalmente, 
são numerosas e muito heterogêneas, com isso nem todos possuem a mesma base em 
ciências do ensino fundamental, prejudicando assim o andamento da disciplina, pois em 
muitos momentos há a necessidade de revisões para o nivelamento dos alunos, sendo 
esse tempo também não suficiente para a construção de um conhecimento sólido dessa 
base requerida. Esse ano em especial temos duas salas de primeiro ano muito 
defasadas em química e que certamente procurarão muito o monitor. Essa falta de 
conteúdo prévio acaba se estendendo para os demais anos, e dependendo do assunto 
trabalhado, muitas vezes conhecimentos básicos tem que ser retomados e, em muitos 
casos, ensinados para os alunos de forma muito superficial para não atrapalhar o 
andamento do conteúdo previsto no plano de ensino. A atuação de bolsista de ensino é 
de extrema importância para preencher essas lacunas de forma efetiva, com um 
conhecimento construído com solidez, sendo importante para o aluno que necessita 
dessa aprendizagem e para o que atuará como bolsista pois terá esse conhecimento 
fortalecido, pois ao mesmo tempo que se ensina, se aprende ainda mais. 



  
                                   

                                                        
                      

  
 

 

Objetivos: 

O principal objetivo desse projeto é o preenchimento de lacunas de cunho básico de 
conhecimento de química dos alunos. 
Desenvolver os conhecimentos de partículas atômicas básicas (prótons, neutros, 
elétrons), distribuição eletrônica, entre outras.  
Fortalecer a aprendizagem de conceitos abstratos como átomo, mol e número de mol.  
Atuação no desenvolvimento de material de apoio para aulas expositivas para 
complementar a aprendizagem dos alunos, principalmente os dos primeiros anos.  

 
 
Metodologia e Avaliação: 

Haverá horários de reunião da professora responsável pela disciplina com o bolsista para 
discussão das principais dificuldades verificadas em sala de aula e com isso traçar 
estratégias para sana-las.  
Combinado com o aluno, existirão horários de plantões de dúvidas com o bolsista para 
que todos os alunos possam frequentar.  
Diagnosticada a dificuldade de alunos em tópicos de química básica, esses serão 
orientados a comparecer nos plantões com exercícios específicos a serem trabalhados 
com os bolsistas.   
A avaliação dessa intervenção será através da verificação do desempenho geral das 
salas e dos alunos recrutados para a recuperação paralela.  
Será solicitado também ao aluno bolsista um relatório final, contemplando a frequência 
de pessoal nos plantões, a percepção deles no auxílio aos colegas. 

 
 
Disciplina(s) relacionada(s): 

Disciplina Curso 

Química para os três anos do ensino médio Ensinos médio integrado 
aos técnicos em automação 
e informática. 

 
 
Perfil básico do bolsista: 

O aluno bolsista precisa apresentar um bom rendimento acadêmico, vontade de 
aprender e ensinar química, facilidade de comunicação com os alunos de todos os anos 
do ensino médio e disponibilidade de horário para os plantões de dúvidas.  
Precisa apresentar disposição e facilidade para pesquisa de conteúdos pertinentes para 
ajudar na elaboração de experimentos na área de química.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                   

                                                        
                      

  
 

 

 
 
Conteúdo do projeto: 

Semana Descrição 

1 Reunião com o bolsista para definição da execução do projeto, definição dos 
horários dos plantões e início das pesquisas para montagem de material no 
moodle. 

2 Reunião e início dos plantões.  

3 Montagem de material para os experimentos e plantões de dúvidas. 

4 Montagem de material para os experimentos e plantões de dúvidas. 

5 Montagem de material para os experimentos e plantões de dúvidas. 

6 Montagem de material para os experimentos e plantões de dúvidas. 

7 Plantão de dúvidas. 

8 Plantão de dúvidas. 

9 Plantão de dúvidas. 

10 Plantão de dúvidas. 

11 Reunião e plantão de dúvidas. 

12 Relatório e plantão de dúvidas. 

N  

 
 

 
Salto, 11 de março de2020 

 
 
 

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

Justificativa do coordenador do curso (no caso de parecer 

desfavorável): 
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