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Projeto:
“Aluno Monitor do ATE”

Jaraguá do Sul

PROJETO: ALUNOS MONITORES DO ATE “AMIGOS DA INFORMÁTICA”
JUSTIFICATIVA

A presença do computador e dos mais variados recursos tecnológicos nos atos da vida
cotidiana tornou-se indispensável, uma vez que as mudanças decorrentes do mesmo são cada
vez mais freqüentes, crescentes e irreversíveis.
Desta forma, se faz necessário um pensar crítico e o desenvolvimento de práticas voltadas
para o uso dessa ferramenta, tendo em vista que as escolas estão em um mundo rodeado de
tecnologia, e computadores, de imagens e som.
Considerando que a informática está presente no dia a dia de todos e que o computador é
um instrumento que apresenta recursos diversos que auxiliam no desenvolvimento de atividades
educativas, acreditamos ser de grande importância a formação de um grupo de alunos para
auxiliar professores e alunos neste processo.
A escola tem muitas turmas. E o professor sozinho não consegue atender a todos de forma
efetiva, portanto, com os alunos monitores este atendimento abrange todos os alunos.
Além disso, os alunos monitores terão a oportunidade de aperfeiçoar os conhecimentos
que já possuem.
OBJETIVO GERAL
Oportunizar a alunos a realização de trabalho voluntário (não remunerado) junto ao
Articulador das TICs e Professores, nas dependências do ATE, afim de que os mesmos
desenvolvam atividades cooperativas e construtivas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Encontrar alternativa para suprir a necessidade de apoio aos professores no ATE.
 Oportunizar aos alunos o desenvolvimento de trabalho voluntário junto ao ATE.
 Auxiliar professores e alunos da Unidade Escolar, durante as atividades desenvolvidas
no Ambiente Tecnológico Escolar.
 Adquirir mais conhecimentos e responsabilidade, proporcionando a formação de
cidadãos mais participativos.

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO
Para o desenvolvimento deste projeto, estão previstas as seguintes etapas:
 Estabelecimento de critérios para a seleção dos alunos que demonstrarem
habilidade, iniciativa e aptidão.
 Levantamento do nome dos alunos interessados.
 Seleção dos candidatos.
 Realização de reunião com os pais e/ou responsáveis dos alunos escolhidos para
explicitar o tipo de atividades que serão desenvolvidas.
 Curso de Capacitação para todos os alunos monitores com duração de 16 horas.
 Reunião com o grupo para definir escala de trabalho respeitando o horário de aula
do aluno.
 Estabelecimento de normas gerais do projeto.
 Atuação: 1 (uma) vez por semana durante 4 (quatro) horas o aluno desenvolve a
atividade de monitoração não remunerada.
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS ALUNOS MONITORES
 Ser aluno regularmente matriculado na escola.
 Apresentar a autorização dos pais para atuar como monitor junto ao Articulador das
TICs.
 Ter disponibilidade de horário.
 Identificar-se com o trabalho a ser desenvolvido e ter conhecimento ou habilidades
com informática.
 Manter um bom desempenho escolar.
 Possuir características tais como: responsabilidade, iniciativa, liderança, dinamismo,
paciência, tolerância, assiduidade e pontualidade.
FUNÇÃO ESPECÍFICA DOS ALUNOS MONITORES
 Apresentar-se no dia escalado para desenvolver atividades junto ao Articulador das
TICs, durante meio período, uma vez por semana (em horário extra classe).
 Desenvolver trabalho voluntário (não remunerado).
 Responsabilizar-se pela realização das atividades repassadas, solicitando ajuda
sempre que necessário.
 Responsabilizar-se pela organização e manutenção do ambiente, comunicando
quando há problema.
 Desenvolver a atividade de Monitoração com responsabilidade, podendo ser
afastado da mesma, caso não atenda às expectativas.

OBSERVAÇÕES
 O aluno poderá desistir da atividade de monitoração, quanto esta não mais lhe
interessar.
 A escala de atuação será elaborada respeitando o horário de aula do aluno.
 Quando surgirem situações especiais o aluno deverá procurar ajuda junto ao
Articulador das TICs e/ou Auxiliar da Bilbioteca.
 Cabe ao Articulador das TICs repassar as orientações sobre o que deverá ser feito
pelo aluno monitor e acompanhar o seu desenvolvimento.
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
O acompanhamento e a avaliação do aluno monitor do ATE poderão ser feitos, através de:
 Observação direta.
 Registros em fichas próprias.
 Conversa informal com os alunos e professores para coleta de informações e
análise do desempenho geral do aluno monitor.
 Auto-avaliação do aluno monitor.
A avaliação é realizada diariamente através de observações a partir de alguns critérios
como:
 Assiduidade;
 responsabilidade;
 interesse;
 desempenho;
 cumprimento das normas estabelecidas no grupo.
 conhecimento dos programas instalados no computador.

COORDENADORES(AS):
Marilaine de Camara Zanette – Auxiliar de Biblioteca/Articuladora das Tecnologias
Márcia Cristina de Paiva Silva – Orientadora Educacional 6º ao 9º ano

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RENATO PRADI
BIBLIOTECA PROFESSOR ANTÔNIO MANOEL MARTINS
PROJETO ALUNOS MONITORES DO ATE (AMBIENTE TECNOLÓGICO ESCOLAR)
Senhores pais,
Seu filho está sendo convidado a participar do Projeto Alunos Monitores do ATE (Ambiente
Tecnológico Escolar).
NOME DO ALUNO(A) .........................................................................................SÉRIE:............
TELEFONE P/ CONTATO: ..............................................
JÁRAGUÁ DO SUL,....................../.................../2011
ATRIBUIÇÕES DO ALUNO MONITOR - ATE
1. Apresentar-se no dia escalado para desenvolver atividade de monitoração, durante meio
período por semana.
2. A escala de atuação será elaborada respeitando-se o horário de aula do aluno. A atuação
do monitor ocorrerá nos seguintes períodos e horários:
Matutino: 07h 30 min às 11h 30min
Vespertino: 13h às 17h.
3. Desenvolver atividade de monitoração não remunerada (o aluno terá a oportunidade de
exercitar seus conhecimentos e auxiliar os professores e demais colegas).
4. Responsabilizar-se pela ordem e manutenção do local, comunicando quando há problemas,
solicitando ajuda sempre que necessário e auxiliando na organização do ambiente.
5. Desenvolver a atividade de monitoração com responsabilidade, podendo ser afastada da
mesma, caso não atenda às expectativas.
6. O aluno deverá usar o crachá de identificação sempre que estiver monitorando.
7. O aluno deverá apresentar seu boletim ao final do bimestre para o acompanhamento do
rendimento escolar.
8. O aluno deverá comparecer as reuniões para avaliações do projeto de monitorias.
9. Possuir características tais como: responsabilidade, iniciativa, liderança, dinamismo,
paciência, tolerância, assiduidade e pontualidade.
Observações:
Caso haja necessidade de faltar no dia escalado, o monitor deverá avisar com antecedência e
procurar um outro aluno monitor para substituí-lo.
Sairá da monitoração o aluno que apresentar um número excessivo de faltas.
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS:
Autorizo meu filho a participar do Projeto Alunos Monitores da Biblioteca Escolar.
Dia da semana: _________
_______________________________________
Assinatura dos pais ou responsáveis
Atenciosamente,
________________________
Marilaine Camara de Camara
Auxiliar de Biblioteca/Articuladora das Tecnologias

________________________
Márcia Cristina de Paiva Silva
Orientadora Educacional – 6º ao 9º ano

