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Introdução 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba - Campus Sousa apresenta-

se com o número de oito alunos de Licenciatura em 

Química, bolsistas do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), com 

desenvolvimento de atividades facilitadoras para o 

desempenho intelectual dos alunos da Escola 

Estadual de Ensino Médio Mestre Júlio Sarmento 

(E.E.E.M.M.J.S.), na cidade de Sousa-PB. 

Diante de observações realizadas pelos bolsistas do  

PIBID e dos diálogos realizados com os docentes da 

escola, viu-se a necessidade de desenvolver um 

projeto de monitoria que consiste em aulas de 

reforço como proposta incentivadora para facilitar o 

envolvimento entre os alunos e o ensino de 

Química.  

Resultados e Discussão 

O projeto iniciou-se com o mapeamento, através de 

aplicação de questionários, das diversas 

dificuldades enfrentadas pelos alunos desta escola. 

Dentre os problemas relatados pelos alunos, a 

dificuldade de compreender a disciplina de Química 

chamou a atenção.  

Os discentes que participaram da avaliação 

apresentavam dificuldades não apenas em Química, 

mas também em Língua Portuguesa relacionado à 

interpretação das questões e em Matemática no 

momento da resolução dos cálculos. Diante desses 

problemas, várias medidas extracurriculares foram 

trabalhadas para contornar a situação, como a 

aplicação de mini-aulas de acordo com os 

conteúdos estudados em sala de aula, exercícios de 

fixação e interação entre os alunos, correção de 

provas, e exercícios de revisão com os conteúdos 

referentes a avaliações realizadas pelos 

professores.  

De acordo com os dados obtidos após a aplicação 

de questionários (figura 1) com 40 estudantes e 

entrevistas com os professores da área de Química, 

pôde-se constatar um aumento relevante no 

interesse dos alunos, como consequência de uma 

maior e mais efetiva interação dos alunos com a 

disciplina de química. 
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Figura 1. Tratamento estatístico do questionário 
referente à monitoria. 

Conclusões 

Os dados evidenciaram que a monitoria é uma 

ferramenta útil para o processo de aprendizagem, 

considerada de fundamental importância pelo corpo 

docente e discente, corroborando a proposta de 

monitoria dentro do PIBID, que deverá continuar no 

próximo ano letivo.   
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