
Introdução
 Com intuito de melhorar a qualidade de ensino, a Escola 
Estadual Dinarte Ribeiro (Caçapava do Sul/RS), com apoio de 
estudantes da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) 
organiza oficinas de matemá�ca, e outras áreas do 
conhecimento com  caráter pedagógico.

 Obje�vos: Avaliar a relevância da monitoria de matemá�ca 
para os estudantes e diminuir os índices de reprovação.

Método de intervenção e de produção dos dados

 Metodologia: Durante o mês de Junho de 2014, foi elaborado 
e aplicado um ques�onário quan�ta�vo com questões de 
múl�plas escolha, à 20 alunos, para verificar a eficácia da 
monitoria.

Análise e Discussão

 Classificação sobre o próprio desempenho na disciplina após início 
da monitoria (55,5% ‐ resposta posi�va). (Gráfico 1)
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Considerações Finais

Os resultados se declaram expressivos devido à metodologia 
diferenciada u�lizada pelos monitores, que acompanha o 
aluno durante o processo de desenvolvimento de raciocínio 
lógico. Isso só é possível quando se tem um número reduzido 
de alunos para poder compreender as dificuldades cogni�vas e 
tentar saná‐las.  Dessa maneira, apontamos como necessário 
a�vidades nesse viés que oportuniza extrapolar o espaço da 
sala de aula em a�vidades que potencializam a aprendizagem 
da matemá�ca.

 Faixa etária que frequenta a monitoria: 11 ‐ 14 anos (66,67%); 7 ‐ 
10 anos (22,2%); e 15 ‐ 18 anos (11, 1%).(Gráfico 2) 
 Com relação à frequência, 88,9% dos entrevistados já procuraram 
a monitoria ou são frequentes e 11,1% nunca procuraram.(Gráfico 3)

POTENCIALIZANDO A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS DE MATEMÁTICA 
POR MEIO DAS AULAS DE MONITORIA

5
Jandir Pereira Blasius¹; Stener Camargo de Oliveira²; Rodolfo Busolin Alves dos Santos³; Gleicy Helly Mar�ns Cavalcante ; Daniel da Silva Silveira4

Desempenho na disciplina, caso não �vesse monitoria:  88,9% (não 
teriam a mesma atuação), enquanto 11,1% (teriam).(Gráfico 4)
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