
Relatório dia: 04/11/2011 

Para este dia foi planejado responder as questões da sexta lista da professora Vanessa da 

disciplina Introdução a Programação. A lista possui quatro questões. As questões foram 

previamente estudadas e divididas entre os tutores, para daí serem respondidas com os alunos 

que participam da tutoria. As questões deveriam ser respondidas segundo um roteiro pré-

definido pela professora Pasqueline. 

Roteiro definido por Pasqueline 

1. Ler o enunciado; 

2. Pedir para os alunos exemplificarem com situações reais o que o enunciado diz 

(Capital, Fiat, Rapidão Cometa); 

3. Separar a saída: Fazer eles pensarem sobre o que o sistema deve produzir; 

4. Depois de ter esta lista, os tutores devem perguntar: o que precisamos aprender 

para realizar o cálculo de saída (Faturamento Líquido, Custo da Loja, Lucro); 

5. Os cálculos são: Dá um exemplo na prática: Custo da loja = __ __ 

Preço Consumidor = __ 

Lucro = __ 

A tutoria seguiu como descrito abaixo: 

Às 15:15 h a tutora Any inicia sua fala para responder a questão número 1. Any estruturou um 

quadro que deveria ser respondido. O quadro segue abaixo, com o inicio da solução 

pretendida: 

Entrada Processamento Saída 

1    

2   

3   

 

Ao passo que a questão foi sendo respondida,  alguns questionamentos eram feitos: Como é 

representado o resto de uma divisão? Como é obtido o resto de uma divisão? Quais valores 

seriam a entrada, saída? Contudo foi observado que os alunos não estavam conseguindo 

responder satisfatoriamente as questões. Ao observar este fato, a Professora Pasqueline tentou 

novamente explicar a questão para os alunos. Ela explica o que é resto de divisão por dois, por 

três e por qualquer número. Explica também a respeito dos dados que representariam a 

entrada, o processamento e a saída. 

Então é criado no quadro um pequeno esboço de como uma questão deve ser respondida. 

1. Entender a saída; 

2. Identificar as entradas; 

3. Processamento? 

a) Existe algum cálculo? Qual é? Sei fazê-lo? 

b) Procurar o vocabulário em Ling.de Programação que vai ajudar a escrever o 

cálculo. 



c) Existem testes a fazer? Quais são eles? 

4. Regras: 

a) Existe alguma? Qual é? 

Às 16:25 h o tutor Rafael inicia sua fala, para responder a questão número dois da lista. Ele 

responde a questão segundo o esboço de como uma questão deve ser respondida. 

Foi observado que esta tutoria foi um pouco confusa, tanto para os tutores como para os 

alunos. Contudo durante esta tutoria que foi percebido algumas fragilidades dos alunos: 

dificuldade em abstração, dificuldade em interpretação, dificuldade em cálculos, dificuldade 

em preencher o quadro pretendido. Esta tutoria ainda deu inicio a necessidade de criação de 

uma planilha que estruturasse os pensamentos do aluno, para responder uma questão. 

 

 

 

 

 

 

 


