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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo demonstrar os resultados da implementação das monitorias da disciplina de
química orgânica e o impacto gerado na vida dos professores, monitores e estudantes que fizeram e fazem
parte do projeto. A iniciativa surgiu no ínicio do segundo semestre do ano de 2018, através de estudantes que
perceberam a necessidade de um auxílio individualizado no ensino da disciplina de Química Orgânica em
uma turma de 3º ano de ensino médio em tempo integral da Escola Estadual de Educação Profissional Alan
Pinho Tabosa, localizada no município de Pentecoste, no Ceará. A então professora da disciplina Jessica Silva,
graduada em Licenciatura em Química pela Universidade Federal do Ceará (UFC), empreendeu esforços em
criar as monitorias, que inicialmente eram compostas por estudantes das turmas do curso técnico em
Informática e do curso Acadêmico da instituição, ambas as turmas de 3º ano. A monitoria atuava durante as
aulas auxiliando o trabalho da professora. Os monitores dividiam-se pela sala de aula para garantir o
atendimento uniforme aos estudantes, tirando dúvidas e ajudando na resolução de exercícios. Além disso
também havia em outro momento um reforço da disciplina em que o monitor ministrava aulas e atividades
lúdicas e descontraídas para aqueles estudantes que sentiam mais dificuldade com o conteúdo. trazendo
assim os estudos de química para além do horário da aula, em que os alunos utilizavam da autonomia e do
protagonismo estudantil.
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