Benefícios para Alunos que se Destacam no Desempenho Escolar:
MONITORIA
O Colégio Plínio Leite em sua prática educativa, garante que o aluno seja protagonista de seu
processo de aprendizagem, e que estabeleça uma relação de troca com o professor, em que
ambos aprendem e se desenvolvem.
Nossas aulas são dinâmicas, estimulam a criatividade, incentivam o pensamento complexo e
desenvolvem a autonomia do aluno e, por isso, estamos em constante avaliação de nosso fazer
pedagógico, revisando as nossas ações a cada projeto, trimestre, semestre, ano, para garantir o
compromisso com a educação de qualidade.
Temos em nossas propostas de reconhecimento a dedicação do aluno ao estudo, alguns
Benefícios para Alunos que se Destacam no Desempenho Escolar: Programa Monitoria – A
Importância de Rever e Aprender e Programa Benefício PLUS

Monitoria – A Importância de Rever e Aprender (EDITAL REVISADO EM 1.2019)
Monitoria – A Importância de Rever e Aprender: O objetivo do programa é formar grupos de
estudo para resgatar os conteúdos estudados em sala de aula, estimulando o aluno a buscar
ajuda em suas dificuldades.
Ele favorece e propicia um horário fixo de estudos nas disciplinas de Matemática e Português
para alunos do 8º e 9º ano escolar do Ensino Fundamental, e Matemática, Português, Física e
Química para alunos da 1ª e 2ª série do Ensino Médio que não apreenderam algum conteúdo
no período regular ou que desejem fixá-lo.
Objetiva também promover a troca entre alunos, propiciando a formação de hábito de
estudo.

O estudante com um bom Coeficiente de Rendimento e vontade de ensinar, por ano escolar,
é convidado pelo corpo docente e Coordenação Pedagógica a dar aulas para os seus colegas
em espaço próprio da escola e em contraturno, com dia e horários estabelecidos
previamente. Este programa estimula ainda o protagonismo do aluno e fortalece a parceria
entre amigos.

.1 – Do programa:
O MONITOR:

 Poderão ser oferecidas, após a avaliação da necessidade pedagógica
pela Direção e Coordenação Pedagógica, a partir do 2º. Período letivo,
inclusive, para alunos de 8º e 9º ano escolar do Ensino Fundamental e 1ª e
2ª série do Ensino Médio, aulas de Monitoria.
 Essas aulas são ministradas por estudantes (sob a supervisão da
coordenação pedagógica) de cada uma das séries contempladas pela
proposta, que tenham um bom CR, com o seu perfil acadêmico e
disciplinar e que sejam convidados pelo corpo docente e Coordenação
Pedagógica a dar aulas para os seus colegas em espaço próprio da escola
e em contra turno.
 Cada monitor terá como beneficio o desconto de no máximo 50% no valor da
mensalidade integral no mês subsequente.
 O período previsto para cada monitor será de 30 dias, podendo ser renovado
após analise do desempenho do grupo e do monitor pela equipe pedagógica
por mais um mês; as aulas de monitoria estão previstas até o último dia do mês
de outubro.
 O monitor só participará do projeto se o seu responsável concordar e assinar o
termo de ciência e compromisso, com todas as regras estabelecidas pelo
colégio.
 O desconto será concedido no mês subsequente à atuação do monitor.
 Caberá ao Monitor, preparar-se para as aulas de Monitoria, buscando, sempre
que necessário o suporte do professor regente.
 Caso o aluno Monitor deseje preparar algum material para ser compartilhado
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O GRUPO INSCRITO NA MONITORIA:

 O grupo de estudos será composto por no máximo 15 alunos.
 As 5 (cinco) primeiras vagas serão preenchidas através das indicações de
professores e coordenadores.
 A carga horária semanal será de 2 horas/aulas por disciplina.
 O inicio da monitoria será ao final do 1º. Trimestre letivo e terminará ao final do
2º. Trimestre letivo.
 A Monitoria será suspensa no mês de julho e retornará em agosto.
 Caso tenhamos um número superior ao estabelecido, faremos lista de espera.
 Em caso de falta às aulas, a mesma deverá ser justificada e posteriormente
avaliada pela equipe pedagógica, podendo o aluno inscrito ser eliminado do
projeto.

2 - Para participar das aulas de monitoria o aluno interessado deverá:

 Inscrever-se na secretaria do colégio no período informado na circular emitida
pela coordenação, sem custo adicional às mensalidades do colégio;
 Comparecer as aulas a partir do primeiro dia informado na circular emitida pela
coordenação;
 Ser assíduo e pontual.
 Ter bom comportamento e interesse nas aulas.
 Trazer o material didático – livro, caderno, apostila, folhas da disciplina da
Monitoria.
 Obrigatoriamente usar o uniforme.

RESERVADO AOS ALUNOS SELECIONADOS A SEREM MONITORES:

Termo de Ciência e Compromisso: Projeto Monitoria

Eu, _____________________________________________ responsável pelo (a) aluno (a)
______________________________________________, do______ ano escolar, indicado
(a) pela coordenação, para ministrar a monitoria na disciplina de:
( ) Matemática; ( ) Português; ( ) Física; ( ) Química, no período de ___ a ___/___,
aceito os termos descritos no Edital do Projeto Monitoria, concordando na íntegra com
o mesmo.

Niterói,______de_____________201__.

______________________________________
Assinatura do Responsável

O MONITOR:


A monitoria será ministrada por alunos selecionados pela equipe pedagógica
de acordo com o seu perfil acadêmico e disciplinar.



Cada monitor terá como beneficio o desconto de no máximo 50% no valor da
mensalidade integral no mês subsequente.



O período previsto para cada monitor será de 30 dias, podendo ser renovado
após analise do desempenho do grupo e do monitor pela equipe pedagógica;



O monitor só participará do projeto se o seu responsável concordar e assinar
o termo de ciência e compromisso, com todas as regras estabelecidas pelo
colégio.



O desconto será concedido no mês subsequente à atuação do monitor.



Caberá ao Monitor, preparar-se para as aulas de Monitoria, buscando, sempre
que necessário o suporte do professor regente.



Caso o aluno Monitor deseje preparar algum material para ser compartilhado
com o grupo de estudos, este deverá submeter o material à
Coordenação/Professor regente com a devida antecedência.

