
  

 

Orientações sobre o Serviço de Monitoria de Aprendizagem 

 

Olinda, 08 de fevereiro de 2019. 

Senhores Pais e querido (a)s aluno (a)s: 

 

O processo de ensino-aprendizagem, em determinado momento, necessita de uma atenção mais 

especializada no enfrentamento das dificuldades encontradas.  

O serviço de monitoria de aprendizagem do Colégio Imaculado Coração de Maria propõe-se a 

auxiliar os alunos na compreensão efetiva de conteúdos programáticos dados em sala de aula pelos 

professores regentes das disciplinas de Química, Física, Linguagens e Matemática.  

O serviço acontece aos sábados (quando não há SIMULADOS) e precisa ser agendado pelos alunos 

na sala de monitoria, como forma de controle de frequência e preparo de materiais. Durante a semana, 

todos os monitores estarão auxiliando os professores regentes em sala de aula em diversas situações 

didáticas, assim como, realizarão serviço de monitoria mediante a autorização do docente no horário de 

aula e durante o intervalo a partir da procura do estudante. 

Atualmente, encaminhamentos de alunos também são realizados mediante a indicação do 

professor da disciplina, conforme desempenho observado pelo docente.   

Para alunos, cujo acesso a instituição, durante a semana a partir das 07h15min será realizada uma 

atividade proposta pelo serviço de monitoria pelos discentes até o início da segunda aula do dia. Tal 

atividade poderá ser utilizada como recurso em conselho de classe no processo avaliativo do estudante. 

Observe a tabela abaixo: 

Serviço de Monitoria – Horário aos sábados (Ensino Médio e 9ºs anos)  

7h às 8h15min 8h15 às 9h30min 9h30min às 10h45min 10h45min às 12h 

1º ano - QUÍMICA 1º ano - LINGUAGENS 1º ano - MATEMÁTICA 1º ano- FÍSICA 

2º ano - FÍSICA 2º ano - QUÍMICA 2º ano – LINGUAGENS 2º ano - MATEMÁTICA 

3º ano - MATEMÁTICA 3º ano - FÍSICA 3º ano - QUÍMICA 3º ano - LINGUAGEM 

9º ano - LINGUAGENS 9º ano - MATEMÁTICA 9º ano - FÍSICA 9º ano - QUÍMICA 

 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas.  

Atenciosamente. 

Coordenação Pedagógica do Ensino Médio  

 


