PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
DO PENTÁGONO: PID-PEN 2020
1. Introdução:
Enquanto algumas instituições olham para os estagiários e monitores como
uma mera possibilidade de contribuição pontual em processos que não exigem
maiores níveis de conhecimento acadêmico, o Colégio Pentágono vê nestes
futuros profissionais um potencial de crescimento e inovação para o futuro das
organizações.

O estágio integra o itinerário formativo do estudante e, além disso, é uma forma
de investimento social que, ao ajudar a formar novas gerações de profissionais,
contribui para a boa imagem da Instituição. Deve ser supervisionado e visa a
preparação do estudante para a atuação profissional.

A monitoria consiste em atividades voluntárias de auxílio ao ensino,
desenvolvidas por um estudante indicado por um professor após comprovação
de sua capacidade pela média na disciplina. A atividade de monitoria tem por
objetivo ampliar a responsabilidade social do estudante. Este trabalho
voluntário acontece sob a orientação de um professor, que supervisiona as
atividades de monitoria. O monitor auxilia outros estudantes ao longo do seu
aprendizado, esclarece dúvidas e outras atividades definidas no plano de
trabalho.

2. O Programa de Iniciação à Docência: PID-PEN
O Programa de Iniciação à Docência do Colégio Pentágono – PID-PEN, possui
dois formatos:
a) Programa de Estágio oferecido aos estudantes de graduação de
Instituições de Ensino Superior, para o apoio das atividades de ensino
básico do Colégio Pentágono;
b) Programa de Monitoria oferecido exclusivamente aos estudantes do
Colégio Pentágono para suporte ao professor de determinada disciplina
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Serão disponibilizadas as seguintes vagas em nossas duas unidades de Santo
André:
Estagiários

Centro

Parque

Total

Português

1

1

2

Matemática

1

1

2

Química/Laboratório

1

1

2

Física/Laboratório

1

1

2

Biologia/Laboratório

1

1

2

Polivalente

3

9

12

Total

8

14

22

Monitores

Centro

Parque

Total

Português

1

1

2

Matemática

1

1

2

Química

1

1

2

Física

1

1

2

Biologia

1

1

2

Total

5

5

10

As unidades do Colégio Pentágono estão localizadas conforme os endereços
abaixo:
•

Centro: localizada na Rua Fernando Prestes, 326 – Centro;

•

Parque: localizada na Rua Fenícia, 772 – Parque Novo Oratório.

3. O Programa de Iniciação à Docência: PID-PEN possui os seguintes
objetivos:
a) Integrar o estudante à rotina escolar propiciando sua contribuição com um
olhar novo, livre de vícios e preconceitos profissionais;
b) Contribuir para a iniciação à docência dos estudantes, considerando a
missão, a visão e os valores do Colégio Pentágono;
c) Aumentar o sucesso escolar dos estudantes, bem como promover a
melhoria da qualidade da aprendizagem do Colégio Pentágono;
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d) Criar condições para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de
habilidades relacionadas às atividades docente aos estudantes estagiários.

4. Perfil do candidato ao PID-PEN
A designação de estagiário é reservada exclusivamente a estudantes
regularmente matriculados em cursos de licenciatura de Instituições de Ensino
Superior públicas ou privadas.

A designação de monitor é reservada exclusivamente a estudantes
regularmente matriculados do Colégio Pentágono.
a) Os candidatos estagiários e monitores deverão demostrar durante suas
atividades as seguintes competências e habilidades:
•

Capacidade de trabalhar em equipe multidisciplinar;

•

Autogerenciamento, planejamento pessoal e gestão do tempo;

•

Responsabilidade ética e profissional;

•

Domínio de tecnologia;

•

Flexibilidade e adaptabilidade;

•

Bom relacionamento interpessoal;

•

Empatia com os estudantes e professores.

b) Espera-se dos estagiários a seguinte postura:
• Apropriar-se missão e valores da Instituição;
• Apresentar-se,

diariamente,

trajando

avental

padrão

(sem

personalizações) e do crachá de identificação pessoal em todos os
ambientes da Instituição;
• Para as estagiárias do sexo feminino, não utilizar blusas transparentes
ou decotadas, vestidos, saias, ou bermudas acima dos joelhos e shorts,
chinelos;
• Para os estagiários do sexo masculino, não utilizar camisetas regata,
shorts ou bermudas, bonés, toucas ou gorros, além de chinelos;
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• Manter postura profissional de professor durante todo o período de
trabalho, dentro e fora de sala de aula;
• Manter-se informado e atualizado com relação ao material didático e
conceitos inerentes à sua área de estudo;
• Cada estagiário é responsável por seu ambiente de trabalho, cabe a ele
mantê-lo organizado;
• O estagiário, assim como o professor, é referência para o estudante,
portanto deve atentar para sua postura, o uso de seu vocabulário,
brincadeiras inapropriadas e comportamento junto à sala de aula. O
estagiário não deverá em nenhuma hipótese atribuir apelidos aos
estudantes;
• O estagiário portador de aparelho celular deve deixá-lo desligado
durante as aulas;
• Durante seu horário de trabalho, recomenda-se não acessar redes
sociais, filmes ou vídeos que não estejam, diretamente, relacionados à
sua atividade pré-profissional.

5. Função básicas do estagiário:
I.

Assistir aulas dos professores dos componentes curriculares afins
quando não estiverem com estudantes;

II.

Apresentar, na primeira semana de cada mês, um relatório descritivo
das atividades realizadas, identificando turma, professores, sucessos e
fracassos;

III.

Estudar, constantemente, para se apropriar dos conteúdos trabalhados e
manter-se atualizado;

IV.

Auxiliar

os

professores

nos

relatórios

de

avaliações,

com

o

desenvolvimento de estatística de acerto;
V.

Dar suporte à coordenação com substituições dos docentes;

VI.

Responsabilizar-se

pela

aplicação

das

avaliações

substitutivas,

recuperação bimestral/semestral e simulados;
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VII.

Preparar um relatório descritivo de atividades e participação, por
estudante atendido durante o bimestre, para as reuniões de pais.

6. Funções básicas dos monitores:
I.

Auxiliar os colegas estudantes, orientando-os em trabalhos domiciliares
com o seu nível de conhecimento na disciplina;

II.

Facilitar o relacionamento entre colegas estudantes e professores na
execução e melhoria de planos de ensino;

III.

Auxiliar os professores em tarefas e trabalhos de ensino, relacionados à
disciplina, não sendo, contudo, sua atribuição, ministrar aulas;

IV.

Realizar estudos teóricos sob a orientação do professor supervisor
(docente responsável pela disciplina);

V.

Desenvolver atividades determinadas pelo professor supervisor;

VI.

Acompanhar os colegas estudantes nos laboratórios, ajudando-os nas
atividades práticas.

7. Processo de seleção:
Os estagiários serão selecionados da seguinte forma:
•

Primeira: Envio do currículo e declaração de escolaridade – deverão ser
encaminhados para a coordenação ou ao sitio do Colégio Pentágono;

•

Segunda: Agendamento de entrevistas com os Coordenadores – já
informar as funções do estagiário na Instituição;

•

Terceira: Aplicação de Avaliação de conhecimentos e habilidades
inerentes a função;

•

Quarta: Devolutiva dos resultados aos candidatos sobre o processo.

Os monitores serão designados pela Coordenação, levando-se em conta a
indicação justificada do professor da disciplina.
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8. Processo de integração do estagiário à instituição
Após a liberação da Diretoria Administrativa para início das atividades de
estágio, a coordenação deverá fazer a apresentação dos objetivos do PIDPEN, missão e visão da Instituição.

Será apresentado ao estagiário todas as suas atribuições (reforço da
entrevista), forma de avaliação do trabalho, assim como a filosofia e valores
Institucionais, e as dependências da unidade.

Apenas após essa apresentação o estagiário estará apto a iniciar suas
atividades, sempre trajando avental branco e crachá.

9. Valor da Bolsa Estágio
Os estagiários receberão, a título de bolsa, um valor mensal de R$ 726,00
(setecentos e vinte e seis reais) a ser paga todo dia 10 de cada mês.

Os estagiários contratados devem prestar serviço, conforme a Lei nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, que reconhece o estágio como um vínculo educativoprofissionalizante.

Os monitores exercem suas atividades sem qualquer vínculo empregatício com
o Colégio Pentágono, sendo voluntários não remunerados sem vínculo
empregatício.

10. Prazo do Programa PID-PEN
O estágio é regularizado, através de contrato firmado entre o estudante, sua
Instituição de ensino e a instituição mantenedora do Colégio Pentágono. As
contratações de estagiários não são regidas pela CLT e não criam vínculo
empregatício de qualquer natureza.

6

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
DO PENTÁGONO: PID-PEN 2020
Os estagiários devem comparecer para prestação de serviços de segunda à
sexta-feira, por um período de 6 (seis) horas diárias e com direito a 15 minutos
de intervalo.

Seu contrato pode terá duração de até 10 (dez) meses, com direito a períodos
de descanso que correspondam às férias escolares, conforme legislação de
estágio vigente.

A monitoria terá a duração de 10 (dez) meses, respeitando-se todas as
atividades acadêmicas do estudante.

11. Desligamento do Programa
Poderão ser desligados, a qualquer momento, do PID-PEN estagiários e
monitores que não cumprirem satisfatoriamente as suas funções, segundo
avaliação dos professores.

O desligamento por qualquer das partes não gerará multas ou sanções.

Santo André, dezembro de 2019
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