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Resumo: Com o avanço das mídias em geral e da internet surgem também novas 

possibilidades no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os ambientes 
escolares através das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Ela 
gera uma diversidade de oportunidades em que o aluno se utiliza dos recursos existentes 

para o desenvolvimento de suas habilidades. O projeto de vida que o jovem, ao final do 
ensino fundamental almeja para seu futuro está desenhado a partir de um modelo com 

foco na gestão de saberes e ao seu progresso pessoal e educacional diante das 
circunstâncias do mundo. Compreendendo tudo isso, como podemos perceber o 
protagonismo juvenil diante desse processo de monitoria? É necessário entender o 

objetivo principal da pesquisa, que é perceber as alternativas para o melhoramento na 
qualidade de ensino, ofertado em uma escola pública de ensino fundamental do 

município de Altaneira – CE, através do uso das tecnologias digitais. Nesse contexto, 
alunos monitores conduzidos por professores da disciplina de Matemática foram 
selecionados com base em suas notas para auxiliarem na atividade extraclasse dos 

discentes que apresentam dificuldades em determinados descritores, influenciando 
diretamente na aprendizagem destes. Esse gerenciamento foi feito através de 
acompanhamento pedagógico por grupos no pátio, na sala de leitura e no laboratório de 

informática, permitindo o acesso e a utilização das tecnologias existentes na escola. As 
possibilidades dessa pesquisa proporcionaram uma visão global do método de ensino 

voltado para a transformação da realidade por meio da união e solidariedade entre 
professores e alunos. É de fundamental importância o engajamento dos demais 
organismos que compõe a escola para o sucesso do projeto, assim como a necessidade 

de formações voltadas para a atualização dos conhecimentos a serem adquiridos por 
todos.     
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