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Danilo Dacar
Diretor pedagógico

A arte de ser monitor do Anglo Guarulhos
Monitor é aluno exemplo, o mais dedicado aluno da sala. É ser atento e prestativo, ter
senso crítico, empatia e respeito pelo outro. Ser monitor é trabalho, trabalho duro. É saber
que tudo tem hora para acontecer, seja uma aula de aprofundamento, seja o momento de
distração com os colegas de sala. Por alguma razão você escolheu ser monitor e sabemos que
não é uma escolha fácil. Afinal, quem é que quer trabalhar durante o ano de cursinho?
Será um ano árduo, onde trabalho e estudo ao mesmo tempo em que se fundem, devem
ser dissociados. O monitor-aluno deve saber que “Aula dada, é aula estudada”, o
monitor-funcionário deve saber que “Tarefa dada, é tarefa cumprida”. O monitor não
estará sozinho, terá toda uma equipe de colegas de trabalho, também monitores (e
certamente novos amigos) com quem contar.
O Anglo Guarulhos é um cursinho com um ambiente acolhedor e familiar, com aulas
fantásticas, professores conceituados que contagiam com a sua vontade de ensinar. Algo que
às vezes não temos possibilidade de vivenciar no colégio e que aqui se torna mais
interessante. Você quer estar conosco para estudar, somos para você um grande apoio para a
realização de um de seus maiores sonhos e tenha a consciência que o que faz diferença é a
sua força, sua garra e determinação.
Esperamos de você muita responsabilidade e maturidade, não somente com o trabalho,
mas consigo mesmo. Como monitor, você terá o mesmo apoio que o Anglo Guarulhos oferece
aos alunos. Como Aluno-Monitor, é sua obrigação fazer acompanhamento com o Serviço de
Apoio ao Aluno e com a coordenação pedagógica, aproveitar ao máximo nossos professores e
plantonistas. Não desperdice a monitoria, ela só acontece uma vez na vida de cada aluno.
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De uma aula para a outra, o corre-corre nos corredores é alucinante e em poucos
minutos tudo deve estar pronto e em perfeita ordem. Para que tudo isso ocorra, o professor
precisa de apoio desde o momento que entra no curso até o momento que seu dia se encerra.
São suas ações e atitudes que envolvem esse apoio, que constituem as atribuições da
monitoria, por isso queremos e precisamos de monitores dedicados e competentes. Como
tudo na vida, nada é fácil, nosso dia a dia é extremamente intenso, não só pelas aulas e tarefas
a serem realizadas, mas também por lidar com pessoas, que é uma das competências mais
difíceis a se aprender.
Como ser um excelente ALUNO e ao mesmo tempo um excelente MONITOR? Como aprender
a aprender e se organizar para lidar com as pressões do estudo e do trabalho? Tenha em
mente que será corrido, você não terá muito tempo para outras coisas, será cobrado a
ESTUDAR e a manter seu TRABALHO em perfeita harmonia, talvez não seja sempre
divertido, como nem tudo na nossa vida é. Mas podemos garantir que no final você vai
perceber que cada gota de suor valeu a pena.
A vontade de realização, alcançar algo maior e fazer diferença são os sentimentos presentes
nos nossos corredores. Sua vida não começa com a aprovação no vestibular. Com o tempo
você verá que ser monitor é um marco na sua vida madura e que a aprovação nos vestibulares
são consequências disso.
A equipe Anglo deseja um excelente ano de 2019, com muitos desafios e realizações e que a
partir de suas experiências vividas, você possa ficar cada vez mais perto do sonho de
ingressar em uma universidade de ponta e levar um pouco de tudo que aprendeu conosco,
pois sabemos que “quem faz Anglo nunca esquece.”
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Regulamento
O Anglo Guarulhos concede ao monitor uma bolsa de estudos para o curso Extensivo (Manhã,
Tarde, Noite e Final de Semana) no Curso Pré-Vestibular Anglo Guarulhos. A empresa
oferecerá bolsa de cem por cento (100%) ao aluno em troca de seus serviços prestados na
função de monitor.
Nosso acordo terá vigência de 11 de fevereiro de 2018 até 25 de janeiro de 2020.
Ao Anglo Guarulhos cabe fornecer material didático do Sistema Anglo de Ensino, o curso
escolhido pela coordenação pedagógica e serviço de apoio ao aluno com base nos interesses
de cada monitor.
Ao monitor cabe apresentar assiduidade ao trabalho, bem como, em relação às aulas
normais, às aulas de reposição, às aulas especiais, às palestras, e aos simulados referentes ao
curso ao qual esteja matriculado, além de outros eventos organizados pelo Anglo Guarulhos.
O não cumprimento do disposto no contrato* implicará na possibilidade de rescisão do
mesmo por parte da empresa, passando o aluno a pagar normalmente o curso
escolhido ou cancelar a matrícula.

*O contrato será formalizado no ato da convocação dos monitores, caso o monitor seja menor de idade deverá estar
acompanhado de seu responsável.
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Normas e rotinas para a monitoria
A monitoria está subordinada à coordenação do curso. Isso significa que tarefa dada é
tarefa cumprida como mencionado anteriormente. Cada professor tem uma necessidade
diferente, com o tempo isso será assimilado por todos. Será muito comum o professor de
matemática pedir material complementar para usar em sala, bem como régua e compasso, por
exemplo. A primeira coisa que devem fazer quando o professor chega é perguntar se ele vai
precisar de alguma coisa para a aula.
São algumas atribuições da monitoria:


Monitorar simulados internos e externos;



Controlar a entrada de alunos;



Participar de eventos internos e externos que o Curso Anglo Guarulhos promove ou é
convidado;



Materiais impressos: o professor envia com antecedência ao curso que cuida da
impressão, é dever do monitor distribuí-los em sala de aula e organizar as sobras do
mesmo material;



Para apagar a lousa, sempre usem a flanela (nenhum dos nossos professores tolera a
lousa manchada).



Reposição constante de giz: o branco sempre em maior quantidade, distribuição em
toda a extensão da lousa. Gizes coloridos não podem faltar e cada professor tem uma
preferência de cores, amarelos, azuis, rosas, vermelhos, verdes, laranjas, etc.;



Limpar as canaletas de giz e reciclar todo giz que possa ser ainda aproveitado (cuidado
com excessos);



Datashow: verificar se o professor vai utilizar o computador pessoal ou o do curso. No
segundo caso, você precisará de um pen-drive para utilizar os arquivos do professor
em um dos computadores do curso;



Pen-drives, HDs, CDs e DVDs – tomem cuidado. A mídia é sempre do professor, durante
o horário de trabalho, são responsabilidade do monitor;



Computadores do curso (cuidado para não perder os carregadores);
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Microfones (verificar tempo de vida da pilha ou bateria, sempre tenha uma reserva
caso acabe durante a aula) manter as pilhas carregadas.



Som (quando o professor for usar o microfone, teste principalmente se o volume dando
microfonia);



Permanente observação do funcionamento dos projetores, notebooks, telas, sinal,
microfones, cabos de vídeo e som, interruptores e lâmpadas de salas, corredores e
demais dependências do curso;



Recolher as telas, desligar os projetores e guardar os notebooks ao final das aulas;



Janelas e portas sempre fechadas quando o ar condicionado está ligado;



Estar atento para buscar algo que o professor possa necessitar durante as aulas (isso
não vai acontecer se todas as etapas acima forem cumpridas);



Manter as salas de estudos organizadas;



Impedir que os alunos troquem de sala, as carteiras e/ou mesas de estudo;



Afixar nos painéis, de maneira organizada, os informativos entregues pela
coordenação, pela secretaria, pela editoração, pela orientação ou pelo marketing;



Transmitir em sala de aula os recados da coordenação, da secretaria, do marketing e da
orientação de estudos e profissões (porém, sempre pedir ao professor se pode dar o
recado, JAMAIS interromper a aula para passar um recado, você deve fazer isso no
início ou no final da mesma, com autorização do Professor);



Não permitir que alunos deixem materiais na sala de aula, ao término de sua aula
regular;



Entrega das folhas de redação em branco para os alunos;



Controlar a entrada de alunos nas palestras verificando se os nomes estão nas listas.;



Carregar as carteiras quebradas para serem arrumadas e repor novas carteiras em
bom estado.



Não desenvolver outras atividades, como leituras, exercícios e/ou usar o celular,
etc, durante o horário de aula.
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Simulados e Concursos de Bolsas:


Respeitar as regras expostas na folha de rosto de prova.



Durante a prova o aluno é proibido a utilizar telefone celular, ou qualquer dispositivo
eletrônico. O aluno que for apanhado com um objeto desta natureza terá seu simulado
anulado. O Monitor deve retirar a prova do aluno e o mesmo da sala.



Saída para banheiro ou beber água, não permitir a saída de dois alunos ao mesmo
tempo e verificar se tem um monitor no corredor.



Não permitir que os alunos levantem e circulem na sala, até o término do simulado.



Em caso de “cola”, retirar a prova do aluno, e chamar imediatamente a coordenação.



Não conversar com alunos ou outras pessoas durante as provas, para não atrapalhar a
concentração dos mesmos.



Os monitores farão os simulados durante o monitoramento da sala em que estão
responsáveis.



Separar provas quando a coordenação solicitar.



Prestar atenção a fim de garantir que nenhum aluno deixe de devolver todas as provas.
O monitor é responsável pela prova que faltar e pode acarretar em advertência.



Ao final do simulado, o monitor deverá contar, conferir o número de simulados do
pacote e colocá-los em ordem alfabética e com nome da turma e número da sala.



O envelope com os simulados deve ser entregue à editoração.



Os alunos podem trazer alimentos e consumi-los, desde que não atrapalhe a
concentração dos demais.

O monitor é responsável pelos bens do curso, podendo ser responsabilizado se algo for
perdido ou danificado.
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Calendário
Novembro 2018
Do

4
11
18
25

Se

5
12
19
26

Te

6
13
20
27

Qu

Qu

Se

Sá

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

19/11 Divulgação do Manual.
26/11 Início das Inscrições.

Janeiro 2019
Do

6
13
20
27

Se

Te

Qu

Qu

Se

Sá

11/01 Término das Inscrições.

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

16/01 Prova escrita. (9h)
16/01 Agendamento das entrevistas.*

Qu

Se

Sá

7
14
21

1
8
15
22

2
9
16
23

04/02 à 05/02 Dinâmica de grupo. (Período da manhã.)
08/02 à 09/02 Convocação.
11/02 Início das atividades.

*(Verificar procedimento na próxima página.)

18/01 até 26/01 Entrevistas.

Fevereiro 2019
Do

3
10
17
24

Se

4
11
18
25

Te

5
12
19
26

Qu

6
13
20
27
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Inscrições
As inscrições para a Monitoria Anglo Guarulhos 2019 são gratuitas e devem ser efetuadas pelo
site: www.angloguarulhos.com.br/monitoria-2019 entre os dias 28 de novembro de
2018 e 11 de janeiro de 2019.
O preenchimento do questionário socioeconômico é obrigatório, e, portanto o não
preenchimento pode acarretar a desclassificação do candidato.
Também podem se inscrever nesse processo seletivo estudantes que estejam aguardando
resultados de vestibulares realizados no ano vigente. Caso este seja selecionado para a
Monitoria e também tenha êxito no vestibular, decidindo-se por ingressar no ensino superior
deverá comunicar imediatamente a desistência da vaga da monitoria. Esta vaga será
disponibilizada para os próximos candidatos que estiverem na lista de espera.

Prova
A prova será realizada no dia 16 de janeiro, às 9h, com duração máxima de 3 horas. A mesma é
composta por:


20 questões de Matemática e suas tecnologias;



20 questões de Linguagem, códigos e suas tecnologias;



10 questões de Informática Básica;



Redação.

Entrevistas
O agendamento das entrevistas será realizado no mesmo dia da prova, procurar o
Atendimento do Curso.
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Dinâmica de Grupo
A dinâmica de grupo será na segunda-feira, dia 04 de fevereiro de 2019, a partir das 9h,
podendo prorrogar até o dia 5.

Convocação
A convocação será 08 e 09 de fevereiro de 2019, por telefone e/ou por e-mail.

Início das atividades
Os monitores selecionados iniciarão as atividades no sábado, dia 11 de fevereiro de 2019, no
horário informado no dia da convocação.
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Rua Condessa Amália, 146
Em frente à Praça da Saudade
Jardim Santa Mena, Guarulhos – SP
07096-010
(11) 2440-3617
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta das 9h30 às 21h30
Sábado das 9h30 às 14h
atendimento@angloguarulhos.com.br
www.angloguarulhos.com.br

Consulte o Anglo Guarulhos se surgir qualquer dúvida sobre o Processo Seletivo de Monitoria.

Este manual foi finalizado em 12/11/2018.
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