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Resumo: A monitoria acadêmica apresenta-se como uma ferramenta de ensino
que contribui para a formação integrada do aluno nos cursos de graduação,
entendida como instrumento para a melhoria da aprendizagem através do
estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visam
fortalecer a articulação entre teoria e prática, assim como permite a cooperação
entre discente e docente. O presente estudo procura relatar a experiência
vivenciada na monitoria da Disciplina Anatomia Aplicada à Educação Física da
Universidade Regional do Cariri – (URCA). Trata-se de um relato de experiência
desenvolvido a partir da vivência no trabalho de monitoria da Disciplina Anatomia
Aplicada à Educação Física, componente curricular este oferecido aos alunos do
primeiro semestre do curso de graduação em Educação Física da (URCA). A
referida ação acadêmica foi desenvolvida entre março de 2017 e dezembro de
2018. Foram destinadas 20 horas semanais, abrangendo atividades como
elaboração do cronograma da monitoria, planejamento das atividades teóricas e
práticas, orientação do conteúdo ministrado, discussões e debates sobre temas
pertinentes aos conhecimentos envolvidos a área, aulas expositivas-explicativas,
estudos dirigidos, correção de exercícios propostos pelo professor-orientador da
monitoria e proposição de atividades simuladas. Como resultados, pode-se
observar um aprofundamento no estudo dos conteúdos abordados na Disciplina,
aproximação no tocante às relações profissionais entre docente e discentes,
permitindo também, ao monitor autonomia e melhora da sua capacidade de
comunicação quanto ao nível de aprendizagem. Além do mais, proporcionar
novos horizontes e perspectivas acadêmicas, no qual possibilite na experiência
vivida despertar vocações ou prevenir erros futuros na prática docente. Concluise que, o trabalho de monitoria contribuiu positivamente para a formação do
discente monitor enquanto sujeito aprendiz, evidenciando-se, também, como um
meio auxiliar no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na referida
Disciplina curricular.
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