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Enquanto monitora da disciplina Organização da Escola Básica, ministrada pela professora Elizabeth 

Krahe, na FACED, acompanhei e auxiliei no trabalho docente. Algumas das minhas atividades de monitoria 

foram acompanhar o planejamento e o seguimento das aulas, assim como participar da análise das avaliações. 

Essas foram práticas que me proporcionaram conhecer mais o cotidiano educacional. Mesmo que haja um 

distanciamento entre escola e universidade, a prática do professor é muito semelhante. Em ambos os tipos de 

instituição o professor planeja as aulas, escolhe os métodos e os recursos que serão utilizados para fazer-se 

entender e avalia o desempenho dos estudantes. Durante os meses em que fui monitora, além dessas funções, 

auxiliei os estudantes. Assim, percebi a necessidade de planejar roteiros flexíveis para que as demandas dos 

alunos sejam contempladas. Atender algumas vontades dos estudantes, responder diante das suas curiosidades e 

instigá-los a procurar mais sobre o que foi trabalhado são atitudes fundamentais para que as aulas sejam atrativas 

e interessantes. Como auxílio à professora, a correção das atividades feitas pelos estudantes foi uma importante 

etapa na minha formação docente que esta experiência como monitora me proporcionou. Fazendo isso, percebi 

que é necessário conhecer os estudantes e saber sobre suas semelhanças e diferenças para que a correção seja 

justa. Ajudar os estudantes a resolver suas dúvidas e considerar o seu aprendizado ao longo da disciplina também 

compõe o trabalho do professor. Como assisti às aulas, conheci melhor o ensino médio politécnico no Rio 

Grande do Sul e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Em uma atividade de observação em 

escolas de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre, que consistia em visitar uma instituição educativa, de livre 

escolha do aluno, e questionar funcionários, alunos, professores e, se possível, diretoria sobre a administração 

escolar e, por fim, apresentar as conclusões aos colegas. Nessa atividade, junto aos alunos e as intervenções 

explicativas da professora, ampliei meus conhecimentos a cerca da realidade das escolas dessa região. Em suma, 

a monitoria que desempenhei no primeiro semestre de 2013 foi um avanço na minha formação de docente. Nesta 

atividade conheci melhor o trabalho do professor, aprendi mais sobre assuntos que são importantes para a minha 

profissão e estive junto aos alunos licenciandos na troca de conhecimentos. Sendo assim, considero a monitoria 

bastante importante para a licenciatura, pois com ela é possível ter um primeiro contato com a sala de aula e com 

os estudantes, não ainda como professor, mas aprendendo e conhecendo esta profissão. 
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