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JUSTIFICATIVA  O Colégio Salesiano Itajaí, preocupado com o ensino e aprendizagem dos alunos na disciplina de Matemática, em virtude 
de muitas queixas por acharem difícil de aprender a disciplina em sala de aula, desenvolveu junto ao corpo docente a prática da 
Tutoria entre Pares para colaborar com a aprendizagem desta disciplina nos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio. 

A tutoria é uma estratégia que potencializa a aprendizagem em sala de aula de forma orientada e motivadora para os 
alunos. As definições de tutoria são consensuais no princípio de que tutorar é apoiar, orientar alguém no processo de 
aprendizagem. Para (Baudrit, 2007), um estudante tutor é alguém que ajuda outra pessoa a superar dificuldades. Para Topping 
(2000), a tutoria define-se como um processo sistemático e interativo de aprendizagem entre pessoas que não têm de ser 
professores. 

A tutoria entre pares, ou seja, aquela feita por estudantes para estudantes, tem se demonstrado uma importante estratégia 
de inclusão, pois, não somente integra o estudante com dificuldade em Matemática ao novo contexto de aprendizagem como o 
torna um participante ativo no processo de ensino e aprendizagem, deixando para trás a passividade, e dando lugar ao dinamismo 
pessoal, que certamente será ativado no momento que ele se “vê” aprendendo. 

Esta estratégia de ensino e aprendizagem tem sido considerada inovadora em vários países, pois abre caminho, não 
somente ao tutorado, a aprender novas aptidões, mas também ao próprio tutor, que exercita a parceria, a docência e o voluntariado, 
aptidões que serão imensamente enriquecedores à sua formação profissional e cidadã. 

BARBOSA (2015), em sua tese de doutorado, apresentou dados positivos quanto à aplicação dessa prática, afirmando que: 
“estudantes que foram tutores tiveram mais ganhos cognitivos do que se trabalhassem sozinhos”. Também evidenciou que essa 
estratégia promove aos tutores “um aumento do autoconceito, uma vez que o contato com os pares proporciona o desenvolvimento: 
de um pensamento crítico, de atitudes positivas e de um melhor equilíbrio psicológico, o que surtiu um impacto motivacional em 
contexto educativo.” (BARBOSA, 2015, p.18). 

No colégio Salesiano Itajaí, a tutoria entre pares, acontece no contraturno com o nome de Apoio em Matemática e vem ao 
encontro da missão do Colégio que é: Promover o desenvolvimento integral do educando, traduzindo o Sistema Preventivo de Dom 
Bosco num “Jeito Sempre Novo de Educar”. Tal projeto está descrito no Projeto Político Pedagógico (PPP) do Colégio e é 
conduzido pelo Coordenador Pedagógico Enio Bernardo Schmitz e pelo professor da área. 

O projeto se justifica pelo suporte ao desenvolvimento integral dos estudantes (intelectual e social), valorizando o 
desenvolvimento, a autonomia, o estímulo à troca, a parceria no processo de aprender e ainda, potencializa o projeto de vida 
daquele que acolhe. 
 

OBJETIVOS Objetivo Geral: Formar estudantes capazes de ajudar e apoiar a aprendizagem de outros de uma forma interativa, significativa e 
sistemática. 
 
 
Objetivos Específicos:  
Desenvolver competências sobre regulação do pensamento (Pensar sobre o pensar); 



Proporcionar maior reflexão acerca do conhecimento; 
Desenvolver um cidadão com espírito de investigação, líder, empático, feliz  e emocionalmente estável. 
Promoção das habilidades psicossociais e interpessoais. 

FOCO 
PEDAGÓGICO 

A Tutoria entre pares se dá com alunos que apresentam bom desempenho na disciplina e disponibilidade em ajudar, sendo 
estes tutores, alunos do mesmo nível de ensino ou acima, com alunos que apresentam dificuldades em aprender em sala de aula, 
chamados de tutorandos. 

O tutor estabelece um vínculo de cooperação e tem um papel fundamental no processo de ensino aprendizagem, sendo 
essa aprendizagem cooperativa como:  

A aprendizagem cooperativa sistematizada pelos irmãos americanos Johnson & Johnson é 
considerada "[...] um método de ensino que consiste na utilização de pequenos grupos de tal modo 
que os alunos trabalhem em conjunto para maximizarem a sua própria aprendizagem e a dos outros 
colegas (LOPES & SILVA, 2009, p.3). 

Elias (2002) cita a pedagogia de Freinet como fundamentada em quatro eixos: a cooperação, a comunicação, a 
documentação e a afetividade. Desse modo o conhecimento se constrói comunitariamente através do vínculo que se estabelece 
entre as pessoas. Na mesma ideia, BESSA (2008, p.106), “considera a Educação um processo dialético, a partir do qual o homem 
se constrói na relação com seus pares, ou seus iguais.” 

Logo o foco pedagógico, nessa Tutoria entre Pares, nada mais é do que um trabalho cooperativo que proporciona a 
aprendizagem de conteúdos, onde são formados pequenos grupos, normalmente duplas. Assim como afirma Lopes e Silva (2009, 
p.4), “ganha particular relevância a aprendizagem cooperativa, entendida como uma estratégia em que os alunos se ajudam 
mutuamente na aprendizagem, agindo como parceiros entre si e com o professor”. 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento 

sistematizado, por meio da realização de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) 

 Identificar, selecionar, processar e analisar 

dados, fatos e evidências com curiosidade, 

atenção, criticidade e ética, inclusive 

utilizando o apoio de tecnologias digitais. 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, conhecimentos e ideias 

resultantes de investigações científicas para 

criar ou propor soluções para problemas 

diversos. 

 

 

(EMIFMAT01) 

Investigar e analisar situações-problema identificando e selecionando conhecimentos matemáticos 

relevantes para uma dada situação, elaborando modelos para sua representação. 

 

(EMIFMAT02) 

Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na explicação ou resolução de uma situação-

problema elaborando modelos com a linguagem matemática para analisá-la e avaliar sua adequação em 

termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de generalização. 

 

 

Ementa Conteúdos estudados no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. 

Avaliação A avaliação será qualitativa com o objetivo de obter resultados a respeito das motivações, opiniões e expectativas dos tutores 
em relação a execução da tutoria. Será utilizado como recurso: rodas de conversa, hetero regulação e observação. Sempre 



ao final do trimestre haverá um momento de autoavaliação seguido de uma roda de conversa (espécie de formação 
continuada). 

Referências BARBOSA, Filipa Raquel de Sousa. A implementação de um programa de tutoria de pares na construção de textos 
narrativos em alunos do 4. º ano, com e sem Necessidades Adicionais de Suporte. 2015. Tese de Doutorado. Instituto 
Politécnico do Porto. Escola Superior de Educação. 
Baudrit, A. (2007). A Tutoria, Riqueza de um método pedagógico. Porto: Porto Editora 
BESSA, Valéria da Hora. Teorias de Aprendizagem. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008. 204 p. 
LOPES, J.; SILVA, H. S. A aprendizagem cooperativa na sala de aula: um guia prático para o professor. Lisboa: Lidel, 
2009. 
LOURENÇO, Lucinda Fernandes. Tutoria: um caminho possível para o sucesso escolar. 2012. Tese de Doutorado. 
TOPPING, K. Tutoria. Academia Internacional de Educação. 2000. 
 

 
 


