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Estudantes são selecionados para monitoria nas escolas estaduais pelo
projeto Mais Estudo
Educação
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Através do Mais Estudo, os estudantes com bom desempenho escolar ajudarão os colegas nas
aprendizagens e receberão um auxílio de R$ 200 nos próximos três meses. O processo de inscrição
acontece até sexta-feira (13) e as aulas da monitoria deverão ser iniciadas no dia 16 de setembro no
contraturno das aulas regulares.

Estudantes da rede estadual de ensino estão na expectativa de começarem a atuar como monitores
do projeto Mais Estudo, lançado pela Secretaria da Educação do Estado para o fortalecimento das
aprendizagens em Língua Portuguesa e Matemática nas unidades escolares. Através do Mais
Estudo, os estudantes com bom desempenho escolar ajudarão os colegas nas aprendizagens e
receberão um auxílio de R$ 200 nos próximos três meses. O processo de inscrição acontece até
sexta-feira (13) e as aulas da monitoria deverão ser iniciadas no dia 16 de setembro no contraturno
das aulas regulares.
Cabe a cada escola selecionar os estudantes para o projeto, por meio de comissão formada pela
gestão e professores das disciplinas relacionadas. A comissão deve levar em conta critérios
estabelecidos no edital, entre os quais está a nota igual ou superior a oito dos estudantes para a
monitoria e fazer a adesão ao projeto, já indicando os estudantes selecionados, por meio do Portal
da Educação.
No Colégio Estadual Governador Otávio Mangabeira, localizado no bairro do Saboeiro, em
Salvador, nove estudantes já foram selecionados pela comissão. O estudante Thiago Santana
Ramos, 16 anos, 9º ano, que obteve nota dez (10) em Matemática em cada unidade letiva, disse
que não vê a hora de começar a ministrar as aulas da monitoria de Matemática. “Estou muito feliz
em poder fazer parte deste projeto, pois sempre quis ser professor e acho belíssimo o ato de ajudar
o próximo. Vai ser um prazer contribuir para o aprendizado dos meus colegas de escola”, revelou.
Quem também está ansiosa para iniciar a monitoria é Camilly Gabrielle Sales, 14, 9º ano, que
obteve média oito (8) em Língua Portuguesa em cada uma das duas unidades. “Me sinto lisonjeada
em poder ajudar os meus colegas nas suas dificuldades com a disciplina de Língua Portuguesa na
qual eu tenho mais facilidade e aptidão”, afirmou a estudante. A estudante Yasmim Barbosa, 14, 9º
ano, disse que a troca de conhecimento entre estudantes será um diferencial no aprendizado. “Por
sermos de faixas etárias parecidas e nos comunicarmos com a mesma linguagem acredito que isso
facilitará a comunicação e a compressão dos conteúdos”, comentou a estudante, que teve 8,5 em
cada unidade letiva.
Para a diretora do colégio, Márcia Rego, o projeto só tem a beneficiar a comunidade escolar. “Esta
monitoria é muito importante, pois os monitores vão ajudar os colegas que apresentam dificuldades
nas disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa a sanarem suas dúvidas e, consequentemente,
a melhorarem seus desempenhos. Além disso, a iniciativa também servirá para os estudantes que
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ficarão em recuperação, já que a monitoria será realizada até o mês de dezembro”, destacou a
gestora.
No Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia da Informação e Comunicação, em
Lauro de Freitas (CEEP TIC), os estudantes também já foram selecionados e a escola fez a adesão
no site da SEC. Entre os monitores está Estefany Santos, 16 anos, que faz o 3º ano do curso
técnico de nível médio em Suporte e Manutenção em Informática. Ela apoia a aprendizagem dos
colegas por meio de um projeto de reforço escolar de Matemática na escola e foi recebida pelo
governador Rui Costa e pelo secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, para falar
sobre sua atuação como monitora na escola, nesta terça-feira (11), na sede da Governadoria. Na
oportunidade, a estudante, que esteve acompanhada pelo gestor do CEEP TIC, Denis Daltro, falou
sobre o Mais Estudo. “A valorização do estudante transforma a educação. Claro que ter o
reconhecimento da remuneração é importante, mas poderemos ajudar os nossos colegas que são,
na maioria, de baixa renda, a mudar a realidade deles. Meu sonho é poder contribuir para melhorar
o local onde eu cresci, e ver este projeto chegando a todas as escolas da rede estadual vai
possibilitar que outros monitores possam fazer o mesmo por seus colegas”, disse.
Fonte: Ascom/Secretaria da Educação do Estado

http://www.secom.ba.gov.br

20/9/2019 15:49:49 - 2

