
 

Relatório da tutoria do dia 11/10/2011 na turma das 13h00min. 

A questão quatro da 6ª lista foi discutida com os alunos, só foi possível a discussão 

desta questão devido à demora dos alunos no entendimento da análise do enunciado. 

O encontro foi produtivo, identificamos algumas das dificuldades de cada aluno e 

segundo os alunos o uso da planilha foi interessante, porém os mesmos sentiram dificuldade 

de interpretar a questão, passar a interpretação da questão para a planilha. 

Sinval decidiu resolver a questão passo a passo e preencher a planilha baseando-se nas 

instruções dos alunos, ele só avançava na resolução da questão se houvesse algum feedback 

dos alunos com relação a questão. A falta de disciplina dos alunos para preencher a planilha e 

a falta de entendimento na interpretação do enunciado custaram mais tempo para a resolução 

da questão. Alguns alunos estavam entendendo boa parte da resolução, Marcelo estava à 

frente dos outros, mas ainda tinha algumas dúvidas em relação a esta questão, as dúvidas de 

Marcelo foram sanadas ao fim da aula. Alguns problemas foram encontrados, como 

desatenção de alguns alunos, a falta do Data Show para a resolução da questão e a dificuldade 

de idealização do contexto da questão (problemas pra entender o faturamento líquido...). 

 

Relatório da tutoria do dia 11/10/2011 na turma das 15h00min. 

Os alunos estavam mais interativos, porém estavam utilizando as respostas que a 

professora Vanessa enviou, um aluno nesta segunda tutoria disse que a planilha que utilizamos 

não ajudou em nada, outros já tiveram uma opinião completamente diferente. 

O encontro foi produtivo porque realmente vimos as reais dificuldades deles, o avanço 

dos alunos foi muito pouco se tomarmos como base o desempenho deles na última tutoria, 

notamos também um descaso por parte de alguns alunos como a professora Vanessa havia 

nos alertado. Gabriela teve uma abordagem um pouco diferente da que Sinval utilizou, tratou 

a questão ajudando os alunos a pensarem na questão e ajudando a preencher a planilha. 

Percebemos que a falta de interesse de alguns alunos em resolver a lista da professora 

Vanessa e o fato dos mesmos terem as respostas das questões dificultou o entendimento que 

nós esperávamos de todos, apenas os alunos que haviam feito ou tentado fazer a questão 

estavam interessados em aprender de fato com a tutoria de hoje, nos dois horários isso foi 

percebido. 

 

Ao final das tutorias realizadas nesta terça dia 11/10/2011, decidimos que para a 

próxima tutoria a ser aplicada deveremos finalizar a resolução da questão 4 da 6ª lista e aplicar 

a questão 1 da 7ª lista como seria feito nesta terça. 


