
TIAGO PERESTRELO STORTI 

 

 

O ensino individualizado:  

a educação matemática na relação aluno-professor 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade 

de Educação da Universidade de São 

Paulo para obtenção do título de 

Mestre em Educação 

Linha de pesquisa: Ensino de Ciências 

e Matemática 

Orientador: Prof. Dr. Oscar João 

Abdounur 

 

 

São Paulo 

2010 



 2 

 
 

 
 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalogação na Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

 

    
      375.3            Storti, Tiago Perestrelo 

   S886e            O ensino individualizado :  a educação matemática na relação aluno-
professor / Tiago Perestrelo Storti ;   orientação Oscar João Abdounur.   
São Paulo :  s.n., 2010. 

                                 189 p. : il., tabs.                          
                                 
                                 Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Área de Concentração : Ensino de Ciências e Matemática)  - - Faculdade 
de Educação  da Universidade de São Paulo. 

 
                                 1. Educação matemática 2. Ensino individualizado 3. Aprendizagem 4. 

Afetividade  I. Abdounur, Oscar João, orient.  

 
             



 3 

Nome: STORTI, Tiago Perestrelo 

Título:  O ensino individualizado: a educação matemática na relação 

aluno-professor 

Dissertação apresentada à 

Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Mestre em 

Educação 

 

Aprovado em: 

Banca examinadora: 

Prof. Dr. ___________________________Instituição: ___________________ 

Julgamento:________________________Assinatura:____________________ 

Prof. Dr. ___________________________Instituição: ___________________ 

Julgamento:________________________Assinatura:____________________ 

Prof. Dr. ___________________________Instituição: ___________________ 

Julgamento:________________________Assinatura:____________________ 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família, que acreditou sempre em mim, ajudou em tudo que precisei e fez com que 

eu compreendesse o significado do amor 

Aos meus amigos, por tê-los Reconhecido neste mundo, pois já os amava antes de os 

conhecer 

Aos meus alunos, que me fazem acreditar no mundo 



 5 

Agradecimentos 

À professora Maria do Carmo Domite, por ter me inspirado sempre em minha vida 

acadêmica desde a graduação 

Ao professor Oscar João Abdounur, por toda sua ajuda ao longo do curso 

À professora Myriam Krasilchik, grande exemplo de vida na universidade 

À professora Valéria Arantes, excelente professora com quem compartilho os mesmos 

ideais em relação a valores na educação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Resumo 

STORTI, T. P. O ensino individualizado: a educação matemática na relação aluno-

professor. 2010. 189f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2010. 

O presente trabalho consiste em analisar a importância do ensino individualizado na 

Educação Matemática, tomando-se como base para esse estudo o “Plantão de Dúvidas” 

(período de atendimento aos alunos fora do horário regular de aulas). Tal ensino permite 

um aprofundamento na relação aluno-professor e preza pela singularidade de cada aluno, 

respeitando o modo único de pensar e de aprender de cada um. Pretende-se, portanto, 

compreender como o ensino individualizado ajuda o aluno em seu aprendizado através de 

questionários a alunos e professores plantonistas, a fim de que sejam ressaltadas as 

principais características desse ensino. É dada especial atenção à Matemática, devido à 

grande procura pelo Plantão dessa disciplina, percebendo-se uma dificuldade além da 

média, enfrentada pelos alunos, comparando-se às outras disciplinas. Através da análise de 

dados, compreendem-se as características relativas a esse tipo de ensino como valorização 

do aluno, proximidade, segurança, confiança e afetividade, para que, paralelamente às aulas 

coletivas, os alunos tenham uma aprendizagem mais efetiva.  

Palavras-chave: educação matemática, ensino individualizado, aprendizagem, afetividade. 
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Abstract 

 

STORTI, T. P. The individualized teaching: the mathematics education in the student-

teacher relationship. 2010. 189f. Thesis (MA) - Faculdade de Educação, Universidade de 

São Paulo, 2010.  

 

The present work is to analyze the importance of individualized teaching in mathematics 

education, taking as a basis for this study the "Duty of Questions" (period of service to 

students outside the regular schedule of classes). This allows a deepening education in the 

student-teacher relationship and values the uniqueness of each student, respecting the 

unique way of thinking and learnig from each. It is intended, therefore, understand how the 

individualized learning helps students in their learning through questionnaires to students 

and teachers on duty, so the main features of this teaching are highlighted. Particular 

attention is given to mathematics, due to high demand by the Duty of this discipline, 

realizing there is a difficulty beyond the average, faced by students, comparing to other 

disciplines. Through data analysis, there is the understanding of the characteristics for that 

type of education as the appreciation of student, closeness, security, trust and affectivity, 

that, in addition to group lessons, students have a more effective learning.  

 

Keywords: individualized teaching, mathematics education, learning, affectivity. 
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INTRODUÇÃO  

Atualmente, nas escolas e cursos pré-vestibulares têm-se adotado períodos fora do horário 

oficial de aulas, como horários de estudo monitorados aos alunos. Esses horários são 

chamados Plantão de Dúvidas (ou monitoria).  

Tenho sido professor plantonista desde 2001 e percebido cada vez mais diferenças entre o 

ensino tradicional dado em sala de aula e o ensino individualizado ocorrido no Plantão. 

Com o tempo, fui percebendo uma quantidade significativa de alunos que frequentavam 

esse período e isso me levou a algumas questões do tipo: o que leva os alunos a procurarem 

o Plantão, ou ainda, essa etapa de ensino é apenas complementar ou é realmente necessária 

no processo de ensino-aprendizagem?   

Nessa minha experiência, fui constatando vários motivos que levavam os alunos ao Plantão, 

assim como, fui também percebendo características próprias implícitas nesse tipo de 

ensino. Essas observações e constatações, com tantos motivos e características, levaram-me 

à pesquisa. Nela consegui, através de uma fundamentação teórica e entrevistas com alunos 

e professores plantonistas, reunir alguns dados e informações a fim de compreender (no que 

foi possível) esse tipo de ensino, quais seus diferenciais e analisar sua importância na 

aprendizagem dos alunos. 

Este trabalho propõe localizar o ensino individualizado no processo de ensino-

aprendizagem e, para tanto, fez-se inicialmente uma reflexão sobre a relação aluno-

professor. Além disso, discutiremos a importância da interação dessa relação, em que 

ambos os lados aprendem, pondo em questão, não só o aspecto intelectual envolvido, como 

também, o emocional. Vários autores já estudaram e estudam a relação entre afetividade e 

cognição.  

Nesta reflexão, buscaram-se comparações deste tipo de ensino com a Psicopedagogia, 

campo de conhecimento que estuda o desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor na 

aprendizagem. Pelo fato de ocorrer um contato mais próximo do professor com o aluno, 

espera-se que o desenvolvimento destas três dimensões integradas seja facilitado, 

vivenciando-as simultaneamente no processo educativo. 
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Minha área de atuação é a Matemática (além de Física e, às vezes, Química também, 

embora eu seja formado em Matemática) e nota-se o fato de haver uma procura muito 

grande nas disciplinas consideradas de exatas (Matemática, Física e Química), em 

comparação às disciplinas de outras áreas (chamadas de humanas e biológicas). Seria isso 

apenas uma percepção pessoal, ou realmente há uma procura maior na área denominada de 

exatas, cuja linguagem predominante é a Matemática? Além disso, o fato de haver uma 

procura maior nessa área significa que os alunos tenham mais dificuldade de aprendizagem 

nessa área? Por quê? 

Essas e outras questões fizeram com que eu me enveredasse no universo da pesquisa, a fim 

de compreender na teoria e, principalmente, na prática (pesquisa de campo) esse tipo de 

ensino, dando maior ênfase à Matemática (minha área de atuação), e contribuir um pouco 

nesse ramo ainda tão vasto a ser estudado, que é a Educação. 
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CAPÍTULO 1: A pesquisa: um plano em construção 

1.1 Problema de pesquisa e Justificativa 

O problema de pesquisa deste trabalho pode ser assim colocado: é possível compreender o 

valor e o papel do ensino individualizado nos processos de ensino-aprendizagem no 

ambiente escolar, em especial no caso da Matemática? 

Para isso, tomando-se como objeto de estudo o Plantão de Dúvidas, pode-se encontrar um 

espaço capaz de propiciar uma relação aluno-professor mais profunda, atribuindo a essa 

relação elementos (psicológicos, por exemplo) a diversas situações cotidianas.  

Compreender o ensino individualizado significa entender como esse tipo de ensino 

participa do processo de ensino-aprendizagem, com suas características e qualidades 

próprias. Vários motivos podem causar dificuldades nesse processo, como: não assimilar 

certo ponto na explicação em sala de aula; compreender o assunto na aula, mas na hora de 

fazer exercícios perceber que não consegue; ter faltado à aula; não saber como estudar etc. 

Nesse estudo, analisam-se as dificuldades principais dos alunos no processo de 

aprendizagem para, finalmente, verificar a importância do ensino individualizado.  

O projeto em questão se justifica pelo fato de haver uma quantidade considerável de alunos 

com dificuldades em Matemática à procura de ajuda nesse tipo de ensino, devido a uma 

série de fatores que serão discutidos a seguir. De algum modo, o trabalho do ensino da 

Matemática tem sido dificultado, seja pelo grande número de alunos (podendo gerar 

dispersão) em sala de aula na maioria das escolas nos últimos tempos, seja pela grade 

curricular inadequada ao cotidiano dos jovens, ou mesmo por dificuldades particulares e 

individuais dos alunos. Cada estudante, além de estar inserido em um contexto social 

escolar, vive também com sua realidade pessoal, trazendo consigo uma bagagem 

intelectual, cultural e afetiva singular. 

Ubiratan D’Ambrosio valoriza a singularidade de cada aluno, dizendo que cada indivíduo 

enxerga o mundo de uma maneira particular própria. “A realidade é percebida 

diferentemente, isto é, as informações recebidas por cada indivíduo são diferentes. 
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Obviamente, essas informações são processadas diferentemente” (D’AMBRÓSIO, 2002, 

p.57). Isso pode gerar aprendizados diversos, e, assim, a necessidade de um ensino 

diferenciado para cada aluno em determinados momentos do processo de aprendizagem. 

 

1.2 Objetivos  

O objetivo deste trabalho é compreender as nuances do ensino individualizado no âmbito 

escolar, assim como o valor e o significado deste modo de relação aluno-professor. 

Pretende-se, também, contribuir para a reflexão dos educadores frente ao estudo das 

possibilidades do ensino individualizado e a educação matemática. 

Além disso, espera-se contribuir para que o professor plantonista valorize esse tipo de 

ensino, tendo em vista sua importância como instrumento próprio da educação escolar. 

 

1.3 Metodologia e Fontes  

A metodologia utilizada foi através de entrevistas feitas por questionários a alunos e 

professores plantonistas. Por esse método, buscou-se retirar a maior quantidade de 

informações possíveis a respeito do Plantão de Dúvidas, a fim de se entender melhor como 

ele acontece. Os questionários foram elaborados com perguntas dissertativas abertas, assim 

o entrevistado não se privava de escrever qualquer informação que lhe viesse à mente, 

visando uma riqueza maior de dados obtidos. 

Quanto aos alunos, foi dado um questionário a estudantes que cursam o Ensino Médio e o 

curso pré-vestibular de uma rede de escola privada com várias unidades (principalmente no 

estado de São Paulo). Foram escolhidas duas unidades para a entrevista: uma localizada na 

Av. Paulista em São Paulo e outra localizada em São Bernardo do Campo, gerando uma 

amostragem de entrevistados diversificada. As perguntas eram sobre a regularidade com 

que frequentam o Plantão, o porquê dessa procura, as disciplinas mais procuradas, a 

diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão, as dificuldades do aluno, como o 

Plantão ajuda e sobre a importância dele na aprendizagem. A seguir, tem-se o questionário. 
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Questionário – Plantão de Dúvidas  

Idade:____   Curso/Série:____________   Unidade:____________   Data:___/___/___ 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

2) Por que você procura o Plantão?  

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 

que ajude mais? 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 

dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Utilizando-se desse método foi possível avaliar as expectativas dos alunos em relação ao 

Plantão de Dúvidas e entender “como” e “por que” surgem certas dificuldades em seu 

estudo e, portanto, na aprendizagem. 

Quanto aos plantonistas, foi dado o seguinte questionário: 

Questionário – Plantonistas  

Idade:____   Disciplina(s):____________   Data:___/___/___ 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 

dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 
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Com isso, pode-se analisar as mesmas características pesquisadas para os alunos, no ponto 

de vista dos professores plantonistas, além de se verificar os pontos mais relevantes de cada 

um, de acordo com sua vivência e experiência no Plantão de Dúvidas.  

 

Foram entrevistados 103 alunos e 16 plantonistas, totalizando 119 pessoas. Os dados 

obtidos foram devidamente categorizados em tabelas (uma ou duas por pergunta) através de 

uma quantificação de tópicos “parecidos”/semelhantes (com mesmo significado de ideias). 

Primeiramente, foram quantificadas e analisadas as tabelas dos alunos. Depois, as tabelas 

dos plantonistas foram também quantificadas e analisadas, já comparando-as às tabelas e 

dados obtidos gerados pelos questionários dos alunos. 

 

Com esse tipo de questionário, os entrevistados muitas vezes podem responder a mesma 

ideia em perguntas diferentes (por exemplo, nas perguntas 2) e 4) responderem: no plantão 

há mais tempo para a explicação), mas é também uma forma de, ao responder uma nova 

pergunta, lembrar-se de outra característica que julga importante e pertinente referente ao 

plantão de dúvidas e, assim sendo, ao ensino individualizado. Não se trata basicamente de 

comparar qual característica/qualidade é mais ou menos importante no plantão, mas sim 

perceber quais são as características que tornam esse tipo de ensino diferenciado e 

importante no processo de aprendizagem. 

 

Além disso, em algumas perguntas, foram destacadas algumas frases pertinentes dos 

próprios alunos e plantonistas, a fim de se ressaltar ideias importantes ao estudo feito e, 

assim, com depoimentos reais, comporem o texto deste trabalho. Tais frases aparecem 

citadas, juntamente com suas tabelas respectivas (geradas pela mesma pergunta), seguidas 

do questionário correspondente (por exemplo, Q.33 refere-se ao questionário 33). Portanto, 

será feita tanto uma análise quantitativa, através das tabelas, como uma análise qualitativa, 

através das frases. Todos os questionários (de alunos e plantonistas) estão em anexo no 

final do texto. 
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CAPÍTULO 2: A relação aluno-professor 

2.1 Da relação aluno-professor: os alunos não são todos iguais 

Uma das características mais marcantes do ser humano é a singularidade. O fato de sermos 

singulares e possuirmos particularidades nos torna únicos e, por isso, especiais. Sendo 

assim, cada aluno traz consigo uma bagagem escolar e um passado de vida diverso, fazendo 

com que cada um veja o mundo à sua maneira e muitas vezes que o entenda com seus 

próprios olhos. Por isso, não se pode querer encontrar uma sala de aula em que todos os 

alunos se encaixam em um mesmo padrão de aprendizagem.  

Jung (1981, p.98) ressalta essa ideia ao dizer que “cada indivíduo constitui uma 

combinação nova e única de elementos psíquicos” (apud SAIANI, 2000, p.27), portanto o 

educador deve fazer um “estudo individual de cada educando” (idem). Isso não significa 

que apenas o aspecto individual seja importante; pelo contrário, deve-se, sim, visar uma 

“educação individual sem prescindir a educação coletiva” (SAIANI, 2000, p.27). Cláudio 

Saiani acredita que essas concepções não sejam opostas, mas sim complementares (idem, 

p.17) e que “cada indivíduo tem um ritmo próprio [...] um cronograma rígido sem espaço 

para diferenças individuais, estaria indo contra a própria criatividade que gostaríamos que 

nossos alunos desenvolvessem” (idem, p.185 e 186).  

A aula coletiva é fundamental, mesmo porque sem ela a evolução social do indivíduo seria 

seriamente comprometida. Porém, o ensino individualizado, após a aula, valoriza o ser 

único e singular que é o aluno, tornando possível um espaço de desenvolvimento da 

criatividade, de acordo com suas diferenças e particularidades. 

“A educação na diversidade reside basicamente nesse tipo de metodologia: não há alunos 

“especiais” ou “diferentes”, mas aceita-se que todos são indivíduos com histórias, 

características e conhecimentos diferentes” (BASSEDAS, 1996, p.20). Ou seja, nenhum 

aluno tem mais ou menos merecimento da atenção do professor, mas sim diferentes olhares 

de acordo com sua personalidade. 
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Diante disto, cada aluno pode exigir um olhar diferente, não apenas como um “aluno”, mas 

como pessoa, como um sujeito que de fato é. Nesse caso, em vez de dizer relação aluno-

professor, poderíamos dizer: relação “cada aluno-professor”, fato possível quando há um 

espaço reservado a essa relação na escola. 

 

2.2 Da relação aluno-professor: os dois lados aprendem 

Um dos fatores principais de uma relação aluno-professor verdadeira é o diálogo. O 

diálogo implica que ambas as partes da conversa falem e escutem. Paulo Freire analisa bem 

a questão quando diz que “ensinar exige saber escutar (...). O educador que escuta aprende 

a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com 

ele” (FREIRE, 1996, P.113). Para isso, é preciso muitas vezes o professor “entrar no 

mundo do aluno”, compartilhando as ideias que ele tem e considerando seus conhecimentos 

prévios de vida. Enfim, o diálogo acontece quando aluno e professor pensam juntos, na 

direção da compreensão de um conhecimento e, assim, para o desenvolvimento da 

inteligência (de ambos). 

Assim, podemos dizer que o professor também aprende nesse diálogo. Não só aprende 

diferentes maneiras de ensinar, como também novas maneiras de enxergar um tema de 

conhecimento e o mundo. 

Freire ainda diz que: 

ensinar não é transferir a inteligência do objeto ao educando mas instigá-lo no sentido de 

que, como sujeito cognoscente, se torne capaz de inteligir e comunicar o inteligido. É nesse 

sentido que se impõe a mim escutar o educando em suas dúvidas, em seus receios, em sua 

incompetência provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar com ele. (idem, P.113) 

O sujeito cognoscente tem autonomia no processo de construção de seu conhecimento 

(AULETE, 2010), portanto procura-se que o aluno, ao receber ensino e orientação na 

escola, seja capaz, em seu futuro, de buscar por si informações, e construir o conhecimento 

necessário e importante à sua vida. 
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Além disso, Freire pontua a necessidade de escutar as dúvidas e receios do educando. Tal 

necessidade é um dos fatores fundamentais para a existência do Plantão de Dúvidas, onde 

não só a aprendizagem e o apoio às dificuldades cognitivas acontecem, como também um 

apoio psicológico (como será visto na pesquisa) implícito ou eventual.  

Apenas como uma observação, sobre a expressão “incompetência provisória” citada, 

podemos entender como a dificuldade do aluno em apresentar resultados esperados por uma 

avaliação, por exemplo. Não significa que o aluno seja um “incompetente” no sentido puro 

da palavra, mas que não é apto a resolver determinadas questões ou não conhece 

suficientemente certo tema abordado pelo professor num dado momento (do ponto de vista 

do professor). Tanto que se diz “provisória”, indicando que “por hora” o aluno ainda não 

compreende um assunto a ser compreendido, mas depois do diálogo ocorrido na relação 

aluno-professor, o aluno pode se tornar “competente” em tal assunto trabalhado, 

significando uma aprendizagem efetiva, do ponto de vista pedagógico da escola. 

É dito “do ponto de vista pedagógico da escola”, pois não se pode esquecer que o ponto de 

vista do aluno é importante também ao analisarmos a competência ou não em relação a 

determinado assunto (digo também, claro que a escola tem papel fundamental nesse 

processo de avaliação), principalmente no que se refere a assuntos de seu próprio interesse. 

Isso, no sentido de o aluno se achar capaz de resolver algum problema ou compreender 

determinada questão em assuntos relacionados a seu universo particular. Nesse caso, ocorre 

a autoavaliação, quando o próprio aluno analisa sua competência sobre determinado 

assunto. 

Para reforçar essa ideia, mais uma vez citamos Freire: 

Há algo de real importância a ser discutido na reflexão sobre a recusa ou ao respeito à 

leitura do educando por parte do educador. A leitura de mundo revela, evidentemente, a 

inteligência do mundo que vem cultural e socialmente se constituindo. Revela também o 

trabalho individual de cada sujeito no próprio processo de assimilação da inteligência do 

mundo. (FREIRE, 1996, p.123) 
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Valorizando o que o aluno tem a dizer pode ser uma das maneiras de fazer com que o aluno 

também valorize o que o professor tem a dizer, buscando um diálogo em que ambos os 

lados beneficiam-se. “Ensinando matemática que ensino também como aprender e como 

ensinar, como exercer a curiosidade epistemológica indispensável à produção do 

conhecimento” (idem, p.125). 

 

2.3 Da relação aluno-professor: em busca da interação 

Busca-se na relação aluno-professor uma interação que promova e/ou favoreça o processo 

de aprendizagem e, portanto, o desenvolvimento da inteligência. Segundo Piaget, “a 

inteligência humana somente se desenvolve no indivíduo em função de interações sociais” 

(apud LA TAILLE, 1992, p.11) e de acordo com ele “as diversas etapas que definem 

qualidades diferenciadas do “ser social” acompanham as etapas do desenvolvimento 

cognitivo” (LA TAILLE, 1992, p.17). Para definir “ser social” (dependendo da idade), 

Piaget considera como critério a qualidade da “troca intelectual” entre dois indivíduos, 

sendo que o grau ótimo de socialização acontece quando tal troca atinge o equilíbrio (idem, 

p.12), ou seja, um entendimento e reciprocidade de ambas as partes. 

Por essa interação, podemos entender como sendo a relação de um estudante com outro 

estudante, ou mais (uma discussão em grupo, por exemplo), ou a relação do estudante com 

o professor. E essa relação, segundo Piaget, pode se dar de duas maneiras: a coação e a 

cooperação (idem, p.18).  

Na coação, na relação aluno-professor, tem-se o professor como uma autoridade em 

posição superior, não podendo ser questionado, pois o que diz seria tido como verdade 

absoluta. Nesse tipo de relação não há espaço para o diálogo, não sendo valorizado o que o 

aluno já sabe, ou o que ele raciocina ou questiona sobre algum assunto. O aluno aceita o 

que lhe é apresentado sem um raciocínio próprio para a verdadeira interiorização do 

conhecimento. 
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Na cooperação, por sua vez, na relação aluno-professor, “há discussão, troca de pontos de 

vista, controle mútuo dos argumentos e das provas” (idem, p.19), havendo reciprocidade na 

relação. Isso possibilita o diálogo verdadeiro de ambas as partes, a fim de se chegar à 

compreensão de assuntos tratados e, assim, o desenvolvimento intelectual do aluno. 

Para a cooperação ser possível, é preciso, em primeiro lugar, esperar do professor uma 

posição ética adequada, no sentido de querer que o aluno aprenda e estar aberto a ser 

questionado, não se colocando na posição de “detentor de todo saber”. Além disso, é 

importante que haja espaço para os alunos falarem, exporem seus raciocínios e questões, 

pensarem juntos com o professor. Um ambiente que propicie essa via de mão dupla 

possibilita a interação que visa o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

 

2.4 Da relação aluno-professor: a afetividade 

Atualmente, em várias pesquisas, ocorre o estudo da influência da afetividade no 

desenvolvimento cognitivo, presente na relação aluno-professor. Segundo Sérgio Leite, 

esse fato pode ser visto como uma mudança de paradigma nos processos de ensino-

aprendizagem, em que a dicotomia histórica Razão X Emoção está sendo revista (LEITE, 

2006, p.16). Segundo ele, estamos cada vez mais caminhando para uma visão mais holística 

do ser humano, em que não há uma separação na qual ele “ora pensa, ora sente”, mas sim 

pensa e sente simultaneamente (mesmo que em intensidades diferentes). A famosa frase de 

Descartes “penso, logo existo” foi escrita de outra maneira por Damásio (2001) “existo e 

sinto, logo penso” (apud LEITE, 2006, p.17), valorizando o processo afetivo, como 

fundamental para o desenvolvimento cognitivo. 

 

Alguns pensadores abordaram esse tema, relacionando afetividade e cognição no processo 

de desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. Para Vygotsky,  

 

as emoções de modo semelhante às funções superiores, deslocam-se de um plano biológico 

inicial, para um plano de função superior, simbólico, pleno de significação e de 

possibilidades de constituição de sentidos, constituído na/pela cultura. Nesse processo, 
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internalizam-se os significados e sentidos emocionais atribuídos pela cultura aos objetos e 

processos. O acesso ao mundo simbólico se dá por meio das manifestações afetivas que 

permeiam as mediações que se estabelecem entre o sujeito e o “outro”. (LEITE, 2006, 

p.25) 

 

Wallon, em sua teoria que tem por objeto a gênese dos processos psíquicos que constituem 

a pessoa, “baseia-se numa visão não fragmentada do desenvolvimento humano, buscando 

compreendê-lo do ponto de vista do ato motor, da afetividade e da inteligência, assim como 

do ponto de vista das relações que o indivíduo estabelece com o meio” (GALVÃO, 2003, 

p.71). 

 

Vygotsky, assim como Wallon, defende que “o pensamento tem origem na esfera da 

motivação, a qual inclui inclinações, necessidades, interesses, impulsos, afeto e emoção” 

(LEITE, 2006, p.24). 

 

Piaget ressaltou a correspondência entre o desenvolvimento afetivo e o cognitivo 

principalmente em seus cursos ministrados na Sorbonne em 1953-54 (SOUZA, 2003, p.56). 

Ele pressupõe de início que  

 

inteligência e afetividade são diferentes em natureza, mas indissociáveis na conduta 

concreta da criança, o que significa que não há conduta unicamente afetiva, bem como não 

existe conduta unicamente cognitiva; a afetividade interfere constantemente no 

funcionamento da inteligência, estimulando-o ou perturbando-o, acelerando-o ou 

retardando-o; a afetividade não modifica as estruturas da inteligência, sendo somente o 

elemento energético da condutas (idem, p.57). 

Para Piaget, em se tratando do desempenho na aprendizagem, a afetividade estaria ligada 

mais ao ritmo e não à estrutura intelectual do aluno nesse processo. Ele faz um quadro 

comparativo fazendo uma correspondência entre as construções cognitivas e afetivas que 

acontecem ao longo do desenvolvimento da inteligência. Mesmo acreditando haver 

predominância dos aspectos afetivos (interesses) nas metas* e dos aspectos cognitivos 

(estruturas) nos meios, defende que “a meta já supõe uma interação entre afetividade e 
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inteligência. A afetividade sozinha não sustenta a meta, sendo necessária a interferência das 

funções cognitivas” (idem, p. 59). 

*Nota: Edouard Clapèrede aborda “as noções de necessidade e satisfação para explicar a evolução psicológica 

em termos de equilíbrio e desequilíbrio, e desenvolveu a teoria do interesse, segundo a qual supõe dois 

elementos: a) uma meta ou finalidade, definida sempre pela afetividade; e b) uma técnica (conjunto de meios 

ara atingir uma meta, definida pelas funções cognitivas” (SOUZA, 2003, p.59) 

 

2.5 Da relação aluno-professor: um olhar da Psicopedagogia 

A psicopedagogia é um ramo da pedagogia voltado para a aplicação dos resultados da 

pedagogia da aprendizagem a métodos e práticas pedagógicos (AULETE, 2010). É uma 

área do conhecimento que visa principalmente as dificuldades no processo de 

aprendizagem, olhando o estudante integralmente, considerando as dimensões: intelectual, 

emocional e psicomotora. 

Atualmente, existem dois eixos principais deste estudo em sua aplicação prática na 

realidade: a psicopedagogia terapêutica e a psicopedagogia institucional, de acordo com 

Eloísa Quadros (FAGALI, 2009, p.9). A primeira refere-se mais ao âmbito clínico, visto de 

um ponto de vista da área da saúde; a segunda, no âmbito escolar, do ponto de vista da área 

da educação. 

Segundo ela, “a psicopedagogia surgiu como uma necessidade de compreender os 

problemas de aprendizagem, refletindo sobre questões relacionadas ao desenvolvimento 

cognitivo, psicomotor e afetivo, implícitas nas situações de aprendizagem” (idem, p.9). 

De acordo com essa visão, o educador facilita e organiza o processo de aprendizagem, 

ajudando o aluno não só a aprender, mas orientando-o como estudar, de acordo com o que é 

melhor para aquele aluno em particular. Partindo-se dessa idéia, pode-se fazer uma 

comparação com o trabalho o professor plantonista, que, além de procurar sanar 

dificuldades e suprir defasagens na aprendizagem de um aluno, pode orientá-lo com 

diferentes maneiras de estudar e formas de organizar seu estudo. 
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O quadro a seguir mostra as integrações buscadas num projeto psicopedagógico (FAGALI, 

2009, p.15): 

Necessidades do micro-mundo. (Informação 

voltada para os desejos do aluno e para o 

cotidiano e sensibilizações que o estimulem 

para articular o conteúdo) 

Necessidades do macro-mundo. (Informações 

universais sobre a cultura e as ciências) 

Mundo interno. (Desejos, fantasias e 

possibilidades) 

Mundo externo. (Exigências, solicitações e 

expectativas do meio cultural) 

Articulação do pensamento enquanto processo. 

(Operações mentais do raciocínio) 

Informações cumulativas (Conteúdo 

programático) 

Interesses do aluno (Preferências, estilos 

individuais) 

Objetivos do conteúdo programático. 

(Assimilação, criação, memorização, produção, 

compreensão) 

Quadro (FAGALI, 2009, p.15) 

 É interessante notar que para cada característica externa (representando a escola, o meio, o 

outro, o professor), há sempre uma outra característica interna contrapondo-a 

(representando, respectivamente, o estudante, seu mundo, o eu, o aluno). A importância 

dada tanto às qualidades do mundo interno do aluno, como à cultura existente no mundo ao 

seu redor são equivalentes. 

Na psicopedagogia terapêutica, referente ao âmbito clínico, costuma-se avaliar e 

diagnosticar as condições de aprendizagem, identificando as áreas de habilidades e de 

dificuldades do estudante, através de consultas terapêuticas e exames apropriados. De 

acordo com Eulàlia Bassedas, a respeito do diagnóstico psicopedagógico, em uma 

entrevista com o aluno: 

Tentamos obter uma visão ampla da criança através de perguntas relativas ao conhecimento 

de si mesma, de como ela percebe a vida na escola [...], na família [...] e no círculo de 

relações sociais em que se movimenta. Todos esses dados proporcionam um conhecimento 

mais rico do sujeito e possibilitarão a obtenção de uma visão das suas necessidades nos 

diferentes níveis mencionados. (BASSEDAS, 1996, p.87) 
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Já no Plantão de Dúvidas, esse diagnóstico seria feito de maneira mais espontânea e 

rapidamente com os elementos que se têm em mãos, ou seja: o tipo de dúvida que o aluno 

apresenta, a resolução apresentada pelo aluno no exercício em questão, as perguntas que o 

aluno faz ao longo da explicação etc. Todos esses fatores são indicadores de quanto o aluno 

está assimilando sobre a matéria em questão naquele momento. Se for o caso, é possível 

adentrar no universo psicológico-emocional, percebendo-se esse ser o fator causador das 

dificuldades do aluno, partindo-se de uma conversa com o aluno, através de perguntas, 

como na prática terapêutica. O aluno, por si mesmo, pode começar a encontrar uma solução 

para seus problemas e/ou dificuldades, tendo o professor como facilitador desse processo.      

O professor plantonista, trabalhando individualmente, tem a possibilidade de perceber a 

maneira de como cada aluno aprende, que pode ser diferente da maneira de outro aluno. 

Assim, torna-se possível explicar o mesmo assunto de maneiras diferentes aos alunos, de 

acordo com suas necessidades e expectativas, considerando cada aluno como singular, e 

que, muitas vezes, possui uma forma única de aprender, de acordo com seu histórico 

escolar e sua história de vida.  

Ao contrário do que ocorre nas aulas em turma, o mesmo tratamento individual nem 

sempre é possível, seja por falta de tempo, seja por vergonha do aluno em manifestar sua 

dúvida (o que ocorre muitas vezes), entre outros motivos. Mesmo alunos que não 

costumam ter dificuldades, podem, porventura, ao estudarem encontrar obstáculos e 

dúvidas, necessitando o auxílio de um professor. 
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CAPÍTULO 3: A pesquisa: um plano em ação 

Neste capítulo, serão construídas tabelas resultantes dos questionários aplicados aos alunos 

e aos plantonistas, com a respectiva análise dos dados obtidos e conclusões a respeito.    

Primeiramente, serão analisados os questionários dos alunos, depois os questionários dos 

plantonistas verificando-se os pontos considerados mais importantes. E, por fim, 

comparados uns aos outros a fim de se obter os resultados comuns das pesquisas. 

Por que foi feita essa separação? Para se ter uma visão unicamente dos alunos, como eles 

veem o Plantão e como ele os ajuda. A visão do professor plantonista mostra o outro lado, 

de quem “presta o serviço”, portanto nem sempre está a par da verdadeira necessidade do 

aluno. Os anos de experiência vão mostrando ao plantonista essa necessidade (além de, 

também, sua própria vivência como aluno). O fato é que com essa divisão podemos 

enxergar ambos os lados, sem perder de vista os pontos em comum que serão verificados 

depois da análise de cada. 

Nessa última etapa, serão pontuadas as características do ensino individualizado, do ponto 

de vista de ambos os lados (alunos e plantonistas), permitindo uma visão global do estudo 

feito. Em seguida, algumas questões serão discutidas (características do ensino 

individualizado, a dificuldade em matemática, o cotidiano do Plantão), a partir dos 

resultados encontrados e da análise bibliográfica. 

 

3.1 Análise dos dados: alunos 

Pergunta 1 Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Na tabela a seguir, a quantidade de vezes que os alunos frequentam o Plantão por semana 

pode ser quantificada. Nos 80 questionários das cinco primeiras linhas, quando foi escrito 

como resposta de 1 a 2 vezes, de 3 a 4 vezes optou-se por colocar o menor número, por 

exemplo de 3 a 4 vezes coloca-se 3 vezes, pelo fato de alguns alunos, mesmo que 

inconscientemente, quererem mostrar que vão bastante ao plantão na expectativa de um 
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bom julgamento do professor, entendendo que esse seria o “bom comportamento” a ser 

seguido. Ou simplesmente pelo fato de o aluno querer efetivamente ir mais ao plantão, mas 

por não ser obrigatório não comparecer quando assim não estiver com vontade ou por outro 

motivo qualquer, ou seja, o aluno pode estar dizendo na pesquisa a frequência que “tem a 

intenção” de ir. A última coluna “Diariamente”, escreveram isso da seguinte maneira: 

diariamente ou todos os dias ou sempre (treze vezes); quase/praticametne todos os dias 

(quatro vezes); especificaram 2ª a 6ª feira (13 vezes); 6 vezes (uma vez); 7 vezes (uma vez). 

Nos outros 23 questionários restantes, não foi possível determinar a quantidade de vezes de 

freqüência ao Plantão por semana pelos alunos, pois foram respondidas de forma mais 

aberta, como “frequentemente” ou “quando tenho dúvida”. As expressões denotam 

exatamente o que está escrito nos questionários ou a ideia passada pelo aluno, com algumas 

variações, como “sempre que possível” e “sempre que consigo” (considerando ambas as 

expressões na mesma categoria). Na categoria “frequentemente” foram consideradas 

também as expressões “muita regularidade”, “regularidade alta”, “muita frequência”, 

“regularmente” e “várias vezes”. 

Regularidade Frequência Porcentagem 
1 vez por semana 12 12% 

2 vezes por semana 20 19% 
3 vezes por semana 12 12% 
4 vezes por semana 4 4% 

Diariamente 32 31% 
“Quando tenho dúvida” 8 8% 

“Frequentemente” 8 8% 
“Raramente” 3 3% 

“Sempre que possível” 2 2% 
“De vez em quando” 1 1% 

“Quando fico no cursinho” 1 1% 
Total 103 100% 

Tabela 1. Observação: A soma dos valores na coluna Porcentagem totalizou, na verdade, 101% por motivos 
de arredondamento. 
 
A maior parte dos alunos respondeu que freqüenta o Plantão diariamente (31%), em 

segundo lugar tem-se os que frequentam duas vezes por semana (20%), depois os que 

frequentam 3 ou 4 vezes por semana totalizam 16% e temos ainda os que frequentam 

apenas uma vez por semana (12%).  
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Pergunta 2 Por que você procura o Plantão?  

 
Motivo Frequência 

Tirar dúvidas 84 
Aprofundamento 23 

Dificuldades 14 
Estudar 13 

Não convém perguntar em sala 5 
Vestibulares 5 

Tempo 3 
Faltou 1 

Tabela 2 
 

Motivo Observações e especificações 
Tirar dúvidas Relacionadas a exercícios (44), matéria (11),  

aula (12), teoria (2) e estudo (1) 
 
 

Aprofundamento 
 
 

Reafirmar/aprimorar/esclarecer conceitos (3), 
revisar (3), “macetes”/dicas/novas maneiras (3), 

esclarecer (2), aprofundar (2), aprender (2), 
entender (2),  reforçar (1), aperfeiçoar (1), 

preencher desfalque (1), fixar (1),  
compreender (1), “rende mais” (1) 

Dificuldades Em exatas (3), algumas matérias (2),  
fixar a matéria (1) 

Estudar Para provas (4) e trabalhos (1) 
Não convém perguntar em sala  

Vestibulares Outros concursos (1) 
Tempo Professor de aula não tem (2), 

aula muito rápida (1) 
Faltou  

Tabela 3 
 
Nessas tabelas, foram pontuados os motivos que levam os alunos a procurarem o Plantão de 

Dúvidas. A primeira tabela mostra o motivo e a respectiva quantidade de vezes em que 

apareceu nos questionários. O motivo apareceu escrito de diversas maneiras, mas muitos 

representavam a mesma ideia, por isso foram consideradas como um motivo. Como esse 

motivo apareceu escrito nos questionários está representado na segunda tabela. Por 

exemplo, considerou-se “aprofundamento”, como “aprimorar conceitos”, “aprofundar”, 

“reforçar”, “aperfeiçoar”, entre outras expressões (na tabela 3). 
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Pode-se perceber, através das tabelas que o principal motivo de procura ao Plantão é 

realmente tirar dúvidas (84 vezes), sendo principalmente relacionadas a exercícios (44 

vezes), vindo logo depois as relacionadas à matéria, à aula e à teoria (somadas 25 vezes). 

Como motivo “dificuldade” também apareceu (14 vezes), alguns especificando em “exatas” 

(3 vezes). 

 

Muitos alunos mostraram a necessidade de um aprofundamento (23 vezes), além da aula 

em turma. Isso pode acontecer pelo tempo limitado das aulas e um cronograma fixo, sem 

muita flexibilidade, geralmente adotado pelas escolas (sobre o tempo limitado, três vezes 

apareceu na tabela). Assim, não é possível prolongar-se sobre um assunto em sala de aula, 

caso haja necessidade. Além disso, os alunos possuem suas próprias curiosidades e dúvidas 

individuais em assuntos específicos. 

 

Alguns alunos frequentam o Plantão apenas para estudar (13 vezes), a fim de encontrar um 

ambiente propício para isso. Nesse caso, pode acontecer de o aluno nem perguntar dúvidas 

ao plantonista, mas sabe que se precisar o professor estará lá para ajudar. Ou mesmo, 

podem estudar outras disciplinas que não sejam da disciplina do Plantão no dia, mas 

preferem estar na escola para poderem estudar com os colegas de classe, estando nessa 

atmosfera que favorece o estudo e o aprendizado. 

 

Pode-se notar também que alguns alunos não gostam de perguntar suas dúvidas na sala de 

aula (5 vezes), seja por vergonha ou por achar que sua pergunta não é pertinente a todos.  

 

Os vestibulares são motivo da procura dos alunos ao Plantão também (5 vezes), sendo esse 

o motivo de alunos não só de alunos do curso pré-vestibular mas também do Ensino Médio. 

 

Além disso, quando o aluno falta, ele pode também frequentar o Plantão de Dúvidas para 

ter uma explicação da aula que perdeu. Portanto, o Plantão não se resume apenas a tirar 

dúvidas dos alunos, mas sim a suprir qualquer desfalque que possa ocorrer no processo de 

ensino-aprendizagem. 
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Frases:  

 “Para, além de sanar minhas dúvidas, compreender a matéria que às vezes não fica clara 

em sala de aula” (Q.04) 

“Para melhorar meu desempenho” (Q.14) 

 

“Para facilitar o processo de aprendizagem” (Q.15) 

“Para preencher o desfalque de alguma informação, que durante a aula não compreendi” 

(Q.22) 

“Porque o professor, normalmente, é mais atencioso. Durante o dia o professor não tem 

tempo de tirar dúvidas” (Q.32)  

“Procuro o Plantão para melhorar e exercitar meu aprendizado, tirando dúvidas, 

descobrindo novas maneiras de resoluções” (Q.94) 

“Porque surgem dúvidas nas matérias novas dadas na sala de aula e que não convém 

perguntar no momento da explicação” (Q.97) 

“Aprendo bastante com um atendimento individual”(Q.98) 

“Para revisar alguns assuntos que já esqueci” (Q.100) 

 
Pergunta 3 Quais as disciplinas que procura mais? 
 

Disciplina Frequência 
Matemática 89 

Física 87 
Química 54 

Geografia 5 
Biologia 4 

Português 4 
História 4 
Inglês 2 

Tabela 4 
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Quando os alunos responderam “exatas” (onze respostas, quantificadas nos questionários) 

sem especificar quais as matérias, foram consideradas as três disciplinas consideradas desta 

área: Matemática, Física e Química. 

 

Dentre os questionários, é notável a freqüência de Matemática (89 respostas) e Física (87 

respostas), além de Química (54 respostas) também. Sem dúvida, essas disciplinas, mais 

conhecidamente como de “exatas” são as mais procuradas, tendo em vista a procura das 

outras disciplinas, que somadas resultam em 19 respostas. As disciplinas de exatas somadas 

obtiveram 230 respostas de alunos que as procuram, um valor muito alto considerando e 

respeitando a importância e soberania de cada disciplina. Ou seja, é claro que nenhuma 

disciplina é mais importante que a outra, mas é notável que a procura pelas matérias de 

exatas é maior do que as outras no Plantão de Dúvidas. O que se pode concluir é que 

surjam mais dúvidas no estudo dessas disciplinas. 

 
Quantidade de disciplinas Frequência Disciplinas 

 
Uma 

 

 
4 

 
M: 3,F: 1 

 
Duas 

 

 
30 

 
MF: 27, MQ: 1, FQ: 2 

 
Três 

 

 
58 

 
MFQ: 52, MFG: 2, MFI: 1, 

MFH: 2, MFP: 1 
 

Quatro 
 

11 
MFQG: 1, MFQB: 4, 
MFQP: 3, MQHG: 1, 
MFHG: 1, MFQI: 1 

Tabela 5. Legenda: M = Matemática, F = Física, Q = Química, G = Geografia, B = Biologia,  P = Português, 
H = História, I = Inglês. 
 

Na tabela 5, foi especificado como cada aluno respondeu essa pergunta, especificando-se as 

disciplinas procuradas por cada aluno.  Por exemplo, na linha “Três”, na coluna 

“Disciplinas”, quando aparece “MFH” significa que o aluno procura as disciplinas 

Matemática, Física e História.  
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Pode-se ressaltar dois aspectos que sobressaem na tabela: a quantidade de alunos que 

responderam Matemática, Física e Química (52 respostas), além das que responderam 

Matemática e Física (27 respostas), estas duas últimas disciplinas tendo, portanto, 79 

respostas.  

 

Pode-se perceber que Matemática aparece em todos os casos em que a quantidade de 

dúvidas do aluno é três ou quatro. Física aparece em todos os casos de três disciplinas, não 

aparecendo em apenas um questionário no caso de quatro disciplinas. Química também não 

aparece em apenas um questionário no caso de quatro disciplinas. 

 

Quando o aluno apresenta dúvida em apenas uma disciplina, ela é Matemática (três 

respostas) ou Física (uma resposta). Quando apresenta dúvida em duas disciplinas, elas são 

também de exatas, principalmente Matemática e Física (27 respostas), aparecendo Química 

em apenas três respostas. 

 

Em muitos casos, a dúvida ou dificuldade encontrada em Química ou Física pode estar 

exatamente na Matemática. É muito comum não se conseguir terminar um exercício por 

causa das unidades de medida, ou por não saber trabalhar com notação científica, por 

exemplo. Ou seja, o problema, muitas vezes, está na linguagem matemática e sua 

compreensão. Por isso, o problema em Matemática torna-se mais preocupante. 

 

Apenas quando o aluno apresenta dúvida em três ou quatro disciplinas aparecem disciplinas 

consideradas de humanas (Português, História, Geografia e Inglês) e biológicas (Biologia), 

ou seja, as que não são de “exatas”. 
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Pergunta 4 Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 
 

Plantão de Dúvidas/Sala de aula Frequência 
individual/coletivo 31 

específico/geral 25 
mais tempo/menos tempo 20 

atenção maior/atenção menor 19 
exercícios/teoria 15 

mais detalhes/menos detalhes 11 
mais liberdade/ menos liberdade 10 

proximidade/distanciamento 6 
mais facilidade/menos facilidade 6 

menos alunos/menos alunos 5 
mais dinâmico/menos dinâmico 2 

meu ritmo/ritmo da classe 2 
resoluções diferentes/só uma resolução 2 

“já tenho dúvidas/dúvidas não surgiram” 2 
Tabela 6  Observação: (Também pode ocorrer mais de uma citação para cada aluno) 
 
Essa pergunta pontuou a diferença entre o ensino em sala de aula e o Plantão de Dúvidas. 

Surgiram nas repostas as características mais marcantes entre o ensino em turma e o ensino 

individualizado, dispostos na tabela 6. No Plantão o ensino é individual e específico, 

contrapondo com o coletivo e geral ensino em sala de aula. No Plantão destaca-se a 

possibilidade de mais tempo para tirar dúvidas, a atenção maior recebida pelos alunos e um 

maior detalhamento possível de explicação. Em relação ao conteúdo, percebe-se que na sala 

de aula tem-se um foco maior na teoria, enquanto no Plantão o foco está nos exercícios. 

 

Reforça-se, nesta tabela, a ideia de que os alunos sentem mais liberdade de se perguntar 

dúvidas do que na sala de aula. Na tabela 2, como foi visto, alguns alunos já haviam dito 

que “não convém perguntar em aula”. Esse quesito (liberdade) abrange uma ideia mais 

aberta, implicando que o aluno tenha mais liberdade em geral como, por exemplo, levantar-

se a hora que quiser, estar presente por opção, falar de assuntos relacionados a disciplina, 

mas não necessariamente referentes ao assunto discutido no momento etc. 

 

O ensino individualizado propicia uma proximidade maior entre o aluno e o professor, 

sendo possível cada aluno aprender no seu ritmo, independente de seus colegas de classe. O 

ensino no Plantão foi apontado como mais dinâmico, pois permite uma interação maior 
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entre o aluno e o professor e entre eles mesmos. Foi apontado também que no Plantão tem-

se “mais facilidade” de aprender, pelo fato de o ensino ser mais personalizado. 

 

No Plantão, menos alunos comparecem, sendo sua presença optativa. Assim, apenas os 

alunos interessados frequentam, fazendo com que todos que estejam na sala realmente 

queiram estar lá. Isso promove um ambiente mais propício ao ensino e ao estudo.  

 

Mais uma vez apareceu a possibilidade de se obter resoluções de diversas maneiras para 

exercícios no Plantão. Não só nesta pergunta, mas também em outras perguntas, inclusive 

nos questionários dos plantonistas. 

 

Por fim, apareceu uma característica importante do Plantão de Dúvidas: o fato de a dúvida 

aparecer na hora em que se está estudando, fazendo os exercícios. Assim, não é possível 

perguntar ao professor em sala de aula, pois, neste caso, a dúvida ainda não surgiu. 

 

Frases: 

“Dependendo da matéria, as explicações dos plantonistas são melhores do que as dos 

professores, quer seja pelo atendimento individual, ou mesmo por um modo diferente de 

explicar” (Q.01) 

“Plantão a atenção é maior, possibilitando um maior aprendizado” (Q.09) 

“No plantão você pode tirar suas dúvidas sobre a matéria sem atrasar a matéria e atrapalhar 

os outros alunos” (Q.12) 

 “No plantão há mais tempo, o auxílio é individual e específico” (Q.16) 

“Em sala de aula você aprende os conceitos da matéria. Já no plantão você aprofunda o que 

é aprendido por meio de exercícios” (Q.17) 

“O mais importante é que no plantão temos um contato maior com o professor, que 

diferencia bastante na aprendizagem” (Q.22) 

“Os plantonistas oferecem uma atenção individual, proporcionando mais segurança nos 

estudos dos alunos” (Q.24) 

“Sala de aula é muito disperso e eu não consigo prestar atenção; já no plantão o professor 

explica somente para mim e fica mais fácil” (Q.25) 
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“Atendimento individual, oportunidade de perguntar muitas vezes a mesma coisa com 

tempo o suficiente para uma explicação mais detalhada” (Q.29) 

“No plantão [...] o professor tem mais paciência para explicar” (Q.30) 

“Na maioria das vezes o que temos na aula é uma apresentação e leve exemplificação da 

matéria. No Plantão, o professor conta com esses recursos dados anteriormente nas aulas 

em sala para nos fazer pensar e entender um pouco melhor” (Q.33) 

“No plantão eu consigo perguntar e entender melhor, pois o professor resolve o exercício 

no meu ritmo” (Q.34) 

“O ensino em sala de aula é mais regrado, preso à apostila e à programação. Com os 

plantonistas, você tem mais liberdade de perguntar quantas vezes forem necessárias e de 

questionar conceitos primários, que, às vezes, dificultam o entendimento do restante da 

matéria” (Q.54) 

“Em sala de aula o professor expõe a matéria e resolve exercícios padrões, enquanto no 

plantão acaba sendo direcionado às dificuldades que encontramos ao estudar a matéria” 

(Q.60) 

“No plantão eu consigo pensar e assimilar com mais calma e assim aprender melhor” 

(Q.72) 

“Durante a aula não é possível saber as dúvidas que possuo. Mas depois com os exercícios 

surgem as dúvidas que podem ser esclarecidas com o plantonista” (Q.86) 

“No plantão o professor consegue te dar mais atenção e explicar com mais calma e com 

mais detalhes” (Q.93) 

“O ensino no plantão é dirigido à necessidade que o aluno tem, tornando o estudo mais 

produtivo do que na sala de aula” (Q.100) 

“Na sala de aula o professor ensina as fórmulas, no plantão ensinam como utilizá-las” 

(Q.101) 
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Pergunta 5 Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 
 
 

Resposta Frequência Porcentagem 
Sim 82 80% 
Não 19 18% 

Não sei 2 2% 
Tabela 7 
 

Dos que responderam não, alguns disseram ter dificuldades em “somente alguns 

exercícios” (4 respostas).  

 

Percebeu-se que, na maioria dos casos, o aluno consegue identificá-la. Ao se fazer a 

pergunta “Consegue identificá-la?”, objetivava-se verificar se o aluno necessitava da ajuda 

do professor para isso, mas em geral, ao responderem “sim” (acham que tem alguma 

dificuldade específica), logo pontuavam essa dificuldade (A maioria que respondeu “sim”, 

não respondeu se consegue identificá-la explicitamente, indicando quase sempre “o que” é 

a dificuldade em si). Conseguimos ter uma visão geral de quais são essas dificuldades  na 

tabela a seguir.  

 

Dificuldade Frequência 
Exatas 45 

Biológicas 3 
Humanas 7 
Exercícios 20 
Memória 13 

“Problemas de base” 5 
Distração 3 

Teoria 2 
Abstração 2 

Conexão de matérias 1 
Tabela 8 
 
Em memória, teve destaque a memorização de fórmulas (4 respostas). Foi considerado 

como exercícios, quando, por vezes, escreveram interpretação ou resolução de enunciado 

ou problemas, ou então, raciocínio. E, em “problemas de base”, entende-se como 

problemas na formação escolar, ou seja, nas séries iniciais do ensino, ou mesmo em séries 

anteriores. 
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Percebe-se que os alunos mostram ter uma dificuldade maior na resolução e interpretação 

de exercícios, e poucas vezes é mostrada uma dificuldade em teoria. O que não se pode 

esquecer é que, muitas vezes, o problema na resolução está em um desfalque na própria 

teoria, nem sempre percebido pelo aluno. Pode estar acontecendo de o aluno não conseguir 

resolver o exercício exatamente pelo fato de não ter entendido a teoria o suficiente.  

 

Um fato interessante que surgiu nessa pergunta é que alguns alunos disseram ter 

dificuldades específicas em matérias que não eram as que eles procuravam mais no plantão. 

Por exemplo, no Q.04 o(a) aluno(a) procura mais as disciplinas Matemática e Física, mas 

diz ter dificuldade em Química; no Q.12 o(a) aluno(a) procura mais Matemática e Física, 

enquanto diz ter dificuldade em História e Biologia; no Q.23 o(a) aluno(a) procura mais 

Física, Matemática, História e Geografia e diz ter dificuldade em Química e no Q.29 o(a) 

aluno(a) procura mais Matemática e Física, mas diz ter uma dificuldade específica em 

História. 

 

Mais uma vez nota-se uma grande dificuldade nas disciplinas consideradas de “exatas” (45 

vezes), reforçando a importância do ensino individualizado nessa área de ensino. Mais 

adiante, voltaremos a essa questão fundamental nesse trabalho que é compreender o porquê 

dessa dificuldade em exatas verificada na maioria dos alunos, com base nos pensamentos 

de Piaget. 
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Pergunta 6 Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão 
para que ajude mais? 
 
 

Como ajuda? Frequência 
Dúvidas/exercícios 66 

Raciocínio 37 
Ajuda 

(bastante/muito/bem) 
17 

Matéria/teoria 16 
Diferentes resoluções 14 

Pontos não compreendidos 
em sala 

9 

Plantonistas pacientes 2 
Plantonistas atenciosos 2 

Plantonista calmo 1 
Complementam as aulas 1 

Exercícios extras 1 
Tabela 9 
 

Sugestões Frequência 
Sem sugestões 25 

Aumentar nº de plantonistas 16 
Explicar mais devagar 5 

Fornecer resoluções para 
simples conferência 

1 

Dominar mais o assunto 1 
Focar  em exercícios de 

vestibulares 
1 

Tabela 10 
 

Essas duas tabelas parecem ser um apanhado geral de como o plantão os ajuda com críticas, 

sugestões e, inclusive, elogios. Tinha-se por objetivo que os alunos focalizassem sua 

resposta na área de Matemática, porém, as respostas forma mais generalizadas, como se o 

Plantão de Matemática fosse o Plantão de Dúvidas em si. Assim, muitas ideias dessa 

pergunta já apareceram também em outras perguntas anteriores. 

 

Muitos responderam mais superficialmente dizendo que o plantão ajuda “resolvendo as 

dúvidas”, ou, simplesmente que “ajuda” (17 vezes). Outros especificaram realmente essa 

ajuda, mostrando algo em particular. 
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A maioria generalizou a resposta dizendo que o Plantão ajuda com dúvidas e exercícios (66 

vezes). Em raciocínio (37 vezes), foi considerado todo processo de ajuda a se desenvolver 

o raciocínio. Muitas vezes, a palavra raciocínio apareceu nas respostas. Em outras, essa 

ideia ficou subentendida através de outros termos, como: aprender a interpretar os 

enunciados; explicar; elaborar; ajuda a iniciar a resolução; ajuda a terminar; mostra como 

resolver etc. Alguns (3 alunos) explicitaram que o Plantão (de Matemática) ajuda 

mostrando onde está o erro, que muitas vezes não conseguem enxergar. Nesses casos, é 

importante salientar que a base da explicação não é o livro, a teoria ou a apostila, mas sim o 

caderno do aluno, o que ele fez. 

 

Muitos alunos ressaltaram que o Plantão ajuda na teoria (16 vezes), aspecto fundamental no 

processo de aprendizado e seu não entendimento é um provável fator causador das dúvidas 

que surgem nos alunos. Foi ressaltado também o fato de o Plantão mostrar diferentes 

maneiras de se resolver exercícios (14 vezes), ampliando a capacidade intelectual dos 

alunos. E, ainda, outros dizem que o Plantão ajuda em pontos não compreendidos em sala 

de aula (9 vezes). 

 

Alguns alunos focaram a atenção no professor plantonista associando a eles qualidades que 

fazem com que o Plantão os ajude. Para eles, os professores plantonistas são pacientes, 

atenciosos e calmos (5 observações), com isso podem promover a ajuda necessária aos 

alunos. 

 

Além disso, foi dito que o Plantão complementa as aulas e sugere exercícios extras aos 

alunos, além dos já existentes no programa regular. 

 

A parte de sugestões não foi respondida por todos, e a maioria respondeu que não tinha 

sugestões (25 vezes). Dos que tinham sugestões, a maioria gostaria de aumentar número de 

professores plantonistas (16 vezes) e alguns sugeriram que eles explicassem mais devagar 

(5 vezes). Outras sugestões foram “fornecer resoluções para simples conferência”, 

“dominar mais o assunto” e “focar exercícios de vestibulares”. 
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Serão pontuadas, a seguir, as diferentes respostas que surgiram e tópicos que se destacaram. 

 
Frases: 
 
“Em exercícios um pouco mais complexos, o professor apenas dá uma ajuda para o aluno 

iniciar. Isso ajuda no raciocínio” (Q.12) 

“O plantão é excelente para mim quanto a essa disciplina. Os exercícios que tenho 

dificuldade em resolver são de fato resolvidos” (Q.17) (refere-se à Matemática) 

“Os plantonistas são atenciosos e pacientes, não se importando em explicar mais de uma 

vez” (Q.20) 

“Me mostra onde estou errando na operação, que muitas vezes não consigo enxergar” 

(Q.27) 

“Aborda conceitos de forma mais profunda utilizando mais definições e menos exemplos 

pouco palpáveis” (Q.31) 

“Você consegue pensar e refletir sobre o problema, raciocinar” (Q.35) 

“Me ajuda a desenvolver uma linha de raciocínio diferente para o mesmo tipo de exercício” 

(Q.45) 

“O plantão está facilitando o meu aprendizado” (Q.50) 

“Me ajuda por ser um professor calmo que tem sempre a resposta em mente para minhas 

dúvidas” (Q.51) 

“O professor se preocupa em tirar completamente as dúvidas” (Q.53) 

“O plantão de matemática é o mais importante, por ser vestibulando há dois anos, eu sei 

como é importante saber a matéria” (Q.57) 

“Ajuda com virtuosidade” (Q.62) 

“Ao mostrar formas eficazes de resolver problemas, o plantão me direciona nos outros 

exercícios (geralmente matemática segue um padrão)” (Q.77) 

“Em matemática [...] interpreto melhor os enunciados, tenho diferentes soluções para o 

mesmo exercício e posso aplicá-las em exercícios novos” (Q.98) 
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Pergunta 7 Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 
 
 

O Plantão é... Frequência 
Importante 91 

Indispensável 75 
Necessário para muitos 2 

Dispensável 3 
Tabela 11 
 
Nessa tabela, quando foi dito que ajuda ou ajuda muito foi considerado como importante. 

Necessário foi considerado como indispensável. Alguns não responderam às duas 

perguntas, dizendo apenas se é importante ou então indispensável. Quando foi respondido 

apenas que o plantão é indispensável (talvez estando implícito que é importante) não foi 

considerado como importante na tabela, a não ser que tenha aparecido explicitamente. 

 

Uma resposta estava como “praticamente indispensável para a aprendizagem” (foi 

considerado na tabela como necessário para muitos). Em quatro respostas, o Plantão foi 

qualificado como “fundamental”, sendo considerado na tabela como indispensável. Em 

outra resposta, apareceu a palavra “essencial”, sendo considerada também como 

indispensável. 

 

Nos casos em que foi considerado dispensável, foi dito que o Plantão era importante. 

Portanto, é consenso entre os alunos que o Plantão de Dúvidas seja importante. 

 

Muitos enfatizaram a resposta mostrando a importância como será visto em algumas frases 

abaixo. 

 

 

Frases: 

“Sim, e muito! Ele é necessário, é uma extensão da sala de aula” (Q.01) 

“O plantão, para mim, é de extrema importância e indispensável para meu aprendizado” 

(Q.04) 
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“O plantão auxilia o aprendizado à medida que o aluno esteja engajado. O aluno deve ter a 

consciência que o plantão auxilia o aprendizado, e não deve ser entendido como 

substituição ao esforço pessoal” (Q.15) 

 “Aprender a focalizar a atenção e eu aprendo muito mais no plantão” (Q.25) 

“Diria que em relação a exatas o plantão é mais necessário que as aulas” (Q.31) 

“Saber alguns conceitos e matérias às vezes é suficiente para algumas provas, e nesse caso 

o plantão seria dispensável. Mas para o real aprendizado, creio ser extremamente 

necessário, pelo menos no meu caso. Eu acredito que o real aprendizado não é quando você 

encontra uma resposta certa, mas quando você entende como chegou até ela, e o Plantão 

ajuda muito nisso” (Q.33)  

“É importante e muito para quem está no início do aprendizado e quem sente dificuldade 

em exatas, sendo indispensável também para quem tem uma base mas precisa de alguma 

ajuda” (Q.43) 

“Em aula, como a matéria (conteúdo) é extensa, o professor não consegue dar atenção às 

dúvidas de todos, no plantão o professor consegue dar atenção a todos” (Q.47) 

“Acho que é importante, porém não indispensável. Creio que ajuda bastante no 

aprendizado, mas é possível aprender sem ele” (Q.53) 

“O plantão, para mim, é importantíssimo. O fato de ter uma pessoa que estará lá caso você 

precise, em tempo fora de aula, é indispensável no processo de aprendizagem. O ambiente 

de estudo é bom e ao tirar dúvidas, a matéria se fixa bem mais na mente” (Q.54) 

“Temos a oportunidade de corrigir as defasagens” (Q.60) 

“(O Plantão) dá ao aluno a oportunidade de compreender a matéria e até mesmo passar a 

gostar dela” (Q.64) 

“Além de tirar dúvidas sobre a matéria, os plantonistas aconselham sobre assuntos ligados a 

universidades e métodos de estudo” (Q.65) 

“É necessário para que [...] possamos conseguir acompanhar as aulas sem dificuldades” 

(Q.74) 

“Dúvidas respondidas na hora em que surgem ajudam a manter o ritmo de estudo” (Q.77) 

“É nele que temos as reais dimensões das nossas dificuldades e facilidades em cada 

matéria” (Q.85) 
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 “Não que seja indispensável, pois há outros métodos para ajudar paralelamente o 

aprendizado. Mas é de grande valor, porque você consegue que uma outra pessoa, fora o 

professor, tente te ensinar certo conteúdo; um novo ponto de vista sobre o mesmo 

conteúdo” (Q.88) 

“Além de ajudar sempre acabamos aprendendo mais” (Q.93) 

“Faz a diferença” (Q.96) 

“Para mim, o plantão foi fundamental. Cresci muito em conhecimento graças às dúvidas 

solucionadas” (Q.98) 

“Transmite mais confiança ao aluno” (Q.102) 

 

3.2 Análise dos dados: plantonistas 

As perguntas dos questionários dos plantonistas foram adequadas aos mesmos com o 

objetivo de pesquisar as mesmas informações obtidas nos questionários dos alunos. E, 

como era esperado, os dados obtidos mostraram resultados parecidos. Algumas 

informações apareceram apenas nos questionários dos alunos, devido também à quantidade 

bem maior de alunos entrevistados (103) em relação aos plantonistas (16). E outras 

informações apareceram apenas nos questionários dos plantonistas, com um olhar de quem 

está mais familiarizado ao ensino individualizado.  

 

 
Pergunta 1 Por que os alunos procuram o Plantão?  
 
 

Motivo Frequência 
Tirar dúvidas 15 

Aprofundamento 8 
Busca de métodos de estudo, pesquisa/ 

orientação 
4 

Vestibulares 2 
Apoio psicológico/emocional 2 

Por não perceverarem 1 
Por uma deficiência no ensino médio 1 

Curiosidades 1 
Tabela 12 
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Como nos questionários dos alunos, a maioria dos plantonistas também apontou como 

principais fatores que fazem os alunos procurarem o Plantão: tirar dúvidas (15 vezes) e 

aprofundamento (8 vezes). Em tirar dúvidas apareceram seis respostas relacionadas a 

resoluções de exercícios e duas em que citaram a teoria. Em aprofundamento foram 

destacados tópicos como: auxílio na aprendizagem, revisão, aulas, entre outros. 

 

Outros motivos que fazem os alunos procurarem o Plantão, de acordo com os plantonistas, 

são a busca de métodos de estudo, pesquisa e orientação, além de apoio psicológico e 

emocional. Neste ponto, entra a afetividade como importante aspecto no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Frases:  

 

 “A maior parte dos alunos procuram (o plantão) para a resolução de exercícios [...]. Um 

pequeno número procura em busca de teoria simplesmente” (Q.plant.3, ou seja, 

Questionário 3 – Plantonistas, em anexo) 

“A dúvida surge quando estão realizando seus próprios exercícios e não têm o professor 

disponível” (Q.plant.11) 

“Auxílio na resolução de questões, em geral de maior complexidade que aquelas tratadas 

nas aulas” (Q.plant 15) 

 

Pergunta 2 Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 
 

Plantão de Dúvidas/Sala de aula Frequência 
individual/coletivo 8 

específico/geral 3 
mais tempo/menos tempo 3 

atenção maior/atenção menor 1 
mais liberdade/ menos liberdade 2 

proximidade/distanciamento 3 
mais facilidade/menos facilidade 3 

modelar raciocínio/apresentar assunto 1 
assunto já visto/assunto novo 2 

Tabela 13 
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Nesta tabela, muitas características presentes na tabela 6 dos alunos apareceram novamente, 

reforçando as diferenças entre o Plantão de Dúvidas e a sala de aula (sete primeiras linhas 

da tabela 13).  

 

Duas novas diferenças surgiram. Na sala de aula é visto um assunto novo, enquanto no 

Plantão trata-se de um assunto já visto (em sala de aula, no caso). Além disso, foi pontuado 

também que na sala de aula pretende-se apresentar o assunto, enquanto no Plantão modela-

se o raciocínio. 

 

Frases: 

 

“Qualificação e experiência na atuação de plantonistas na resolução de problemas” 

(Q.plant.1) 

“O aluno sente mais segurança de falar sobre seus anseios e dúvidas com um professor 

plantonista. A informalidade deixa ele à vontade de um modo que não seria possível em 

sala” (Q.plant 7) 

“O ensino em sala de aula deve seguir uma certa padronização para o entendimento 

comum” (Q.plant. 8) 

“Apenas para complementar o ensino em sala” (Q.plant. 16) 
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Pergunta 3 Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? 
Quais? 
 
Todos identificaram dificuldades específicas nos alunos. 
 

Dificuldade Frequência 
Interpretação (Exercícios) 6 

Memória 2 
“Problemas de base” 4 
Conceitual (Teoria) 5 

Abstração 1 
Conexão de matérias 2 

Orientação 2 
Atenção 4 

Organização 1 
Dislexia 1 
Preguiça 1 

Imaturidade 1 
Cansaço 1 

Tabela 14 
 
Além disso, surgiram algumas características dos alunos como falta de interesse por leituras 

e desconhecimento de um planto eficaz de estudo (Q.plant.1). 

 

Percebe-se, nessa tabela, que os alunos apresentam mais dificuldade em interpretação de 

exercícios (6 vezes) e em problemas conceituais na teoria (5 vezes). Além disso, os 

plantonistas notam nos alunos problemas de base (4 vezes), ou seja, um déficit em 

conteúdos que deveriam ter sido assimilados anteriormente, inclusive na educação básica e 

fundamental. Outra dificuldade pontada foi a de se manter a atenção (4 vezes) em alguma 

explicação. A conexão de matérias aparece como dificuldade também (2 vezes). 

 

Outros fatores apontados como dificuldades foram: abstração, orientação e organização. E, 

características mais pessoais também apareceram como: dislexia, preguiça, imaturidade e 

cansaço. 

 

Sobre as disciplinas especificamente, foram dados depoimentos em Geografia (problemas 

com assuntos do cotidiano), em História (associação de períodos e fatos históricos, conexão 
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entre “História do Brasil x História Geral”), em Matemática (contas com números decimais 

e Geometria Espacial) e Física (envolvendo abstração, como campo elétrico e magnético). 

 

Frase: 

 

 “Em Matemática é comum o não entendimento de conceitos recém-apresentados” 

(Q.plant.15) 

 
 

Pergunta 4 Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 
 
Alguns responderam apenas uma das partes da questão. 
 

Como ajuda? Frequência 
Dúvidas/exercícios 8 

Raciocínio 6 
Proximidade  5 

Matéria/teoria 4 
Diferentes resoluções 1 

Pontos não compreendidos 
em sala 

1 

Oportunidade para perder 
a vergonha 

1 

Complementam as aulas 1 
Tabela 15 
 
Podemos perceber que a maioria das características já apareceu na tabela 9, mostrando que, 

o Plantão é visto de maneira parecida pelos alunos e plantonistas em relação a como ele 

ajuda os alunos. 

 
Sugestões Frequência 

Articulação entre plantão e 
sala de aula 

2 

Aulas/discussões com 
pequenos grupos de alunos 

2 

Mais tempo de plantão 1 
Ter sempre a matéria 

“fresca” 
1 

Estar disposto 1 
Elaboração de experimentos 

simples 
1 
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Implantação de plantão em 
todas as escolas 

1 

Sugestões de leituras  1 
Sem sugestões 1 

Tabela 16 
 
Por outro lado, a tabela 16 dos plantonistas difere bastante da tabela 10 referentes às 

sugestões dos alunos. Nessa tabela, apareceram muitas ideias novas de como o Plantão 

pode ser melhor aproveitado. Quase todos apresentaram sugestões. Entre elas temos uma 

maior articulação entre a sala de aula e o Plantão, além de aulas ou discussões em pequenos 

grupos, caso a dificuldade ou dúvida seja um assunto de mais de um aluno. Outras 

sugestões são a elaboração de experimentos simples, nas matérias de Física e Química, por 

exemplo. Aos plantonistas foi sugerido que se mantenham atualizados com sua disciplina, 

tendo-a em mente, além de estarem sempre dispostos a atenderem os alunos, 

independentemente de fatores como uma dúvida “óbvia” (para o aluno a dúvida não é 

óbvia, caso contrário não seria dúvida). Foi também sugerido mais tempo para o Plantão e 

que os plantonistas sugerissem aos alunos leituras extracurriculares. E, também, foi dito 

que seria interessante sua implantação em todas as escolas; isso poderia acontecer com os 

próprios professores de sala de aula, mas em horários diferentes dos da aula em turma.  

 

Frase: 

 

“(O Plantão) possibilita ao aluno ver o professor como uma pessoa e não como um 

professor que está numa posição superior” (Q.Plant.7) 

 

Pergunta 5 Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 
 

O Plantão é... Frequência 
Importante 11 

Indispensável 8 
Necessário para alguns 2 

Dispensável 3 
Tabela 17 
 



 47 

Nessa pergunta, praticamente todos disseram ser “importante” o Plantão, mas nem todos 

explicitaram, seguindo diretamente para a segunda pergunta da questão (dispensável ou 

indispensável), Portanto, parece consenso a importância, em maior ou menor grau, do 

Plantão de Dúvidas.  Indispensável apareceu oito vezes, dois disseram ser necessário 

apenas para alguns alunos, e três acham o Plantão dispensável, isso representa 

aproximadamente 19% dos plantonistas entrevistados, uma quantidade maior em relação 

aos alunos que disseram o mesmo, dois  deles, apenas 2% do total de alunos questionados. 

 

De acordo com o Q.plant.2, que disse achar o Plantão dispensável, “Os professores 

oferecem seus intervalos de aula para ajudar os alunos, além dos colegas de classe que 

muitas vezes conseguem resolver a dúvida”. Isso pode ser verdade, porém o intervalo entre 

uma aula e outra dura, no máximo, cinco minutos, inviabilizando uma explicação mais 

detalhada e tempo para atender muitos alunos, se for o caso. Quanto aos alunos que 

conseguem resolver, nem sempre estes possuem a didática e o conhecimento de um 

professor para perceber o problema que gerou a dúvida ao aluno, podendo por vezes, 

resolver uma dúvida específica, mas talvez não explicando algum conceito importante, ou 

alguma técnica de resolução diferente, ou uma falha que está sendo cometida, ou algum 

conhecimento teórico que está faltando etc. 

 

Frases: 

 

“Sem ele o processo ficaria incompleto” (Q.plant.1) 

“Existem alunos que chegam no início do ano na superfície dos conhecimentos e ao final de 

um ano é bom ver o quanto eles cresceram” (Q.plant.7) 

“Complementa o trabalho do professor” (Q.plant.8) 

“Necessário, porém muitas vezes acomoda o aluno” (Q.plant.9) 

“Extremamente necessário, visto que pode cumprir um papel que o professor não pode, por 

não poder observar individualmente o aluno” (Q.plant.13) 

“Também conseguimos orientar os estudos dos alunos, dar dicas de experimentos, realizar 

alguns experimentos práticos e explicar alguns conceitos teóricos que não foram explorados 

em sala de aula” (Q.plant.14) 
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“Sim, efetivamente. O contato individualizado e pessoal se afasta radicalmente daquele 

praticado nas aulas normais. O aluno escuta e é escutado, opina, debate, questiona e, 

principalmente, reflete sobre sua prática” (Q.plant.15) 

 

 
 
Pergunta 6 Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 
 
Essa não é, de fato, uma pergunta, mas sim uma questão, para que os plantonistas 

discorressem sobre pontos que julgassem pertinentes, de acordo com sua vivência no 

Plantão. Essa questão teve respostas muito diversas, devido ao próprio tipo de pergunta. 

Tratava-se, pois, de uma questão bem aberta para se ter uma ideia dos pontos mais 

relevantes sobre o ensino individualizado do ponto de vista dos plantonistas. Por esse fato, 

não se achou necessário se produzir uma tabela, visto que não havia dados suficientes para 

se organizar as ideias em categorias. 

 
A seguir, serão citados os pontos considerados mais relevantes. 
 
“Importância atualmente cada vez maior nas questões interdisciplinares. Os plantonistas 

também atuando de maneira integrada são de suma importância” (Q.Plant.1) 

“Alguns alunos acompanham as dúvidas com os plantonistas ao longo de todo o curso” 

(Q.Plant.3) 

“A interação “professor e aluno” é algo realmente especial [...] Isso permite que o professor 

identifique os erros cometidos pelos alunos e corrigindo-os” (Q.Plant.5) 

“Investimentos em treinamento, material e pedagogias em estratégias de ataque a 

problemas ou a situações que envolvem este trabalho seria bom” (Q.Plant.6) 

“Possibilita o engrandecimento bilateral. O aluno encontra o apoio necessário. E o 

plantonista amadurece dentro do conhecimento de sua disciplina” (Q.Plant.7) 

“O fato de ser um ensino individualizado e mais direcionado permite que o conhecimento 

possa fluir sem a necessidade de seguir-se um determinado cronograma, permitindo 

associações e exposição de conteúdos que nem sempre o professor em sala de aula teria 

liberdade e tempo de transmitir aos alunos, além do fato de que o aprendizado se dá de 

maneira mais informal o que, em alguns casos, gera maior entendimento da matéria” 

(Q.Plant.8) 
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 “A dúvida que aparece quando estão realizando seus exercícios. A dúvida é respondida 

individualmente; diretamente na dificuldade do aluno” (Q.Plant.11) 

“- O contato personalizado entre aprendiz e professor. 

- A possibilidade de expressar opiniões livres da censura de uma classe lotada. 

- Um oportunidade ímpar de aprofundar assuntos que por vezes são apenas mencionados 

(ou não são...) em sala de aula, de maneira superficial” (Q.Plant.15) 

 

Na frase citada em Q.Plant.7,  podemos identificar a ideia de Paulo Freire em que os dois 

lados aprendem na relação aluno-professor. É dito que o Plantão possibilita o 

engrandecimento bilateral, ressaltando que o plantonista também (não só o aluno) 

desenvolve seus conhecimentos. 

 

 

3.3 Análise geral: alunos e plantonistas 

 

Para efeito de uma análise geral, foram desenhadas três tabelas finais, que representariam 

uma visão global da pesquisa. Foram destacados os pontos julgados mais relevantes, em 

relação ao problema de pesquisa, não tornando menos importante a análise de cada tabela já 

vista anteriormente. Essas tabelas foram nomeadas com números romanos – I, II e III –, 

diferentemente das tabelas anteriores, representando uma possível análise geral da pesquisa. 

A porcentagem foi feita em relação aos 119 entrevistados, podendo, em cada tabela, o 

entrevistado ter respondido a mais de um item ou característica. 

 

A tabela I, a seguir, tem como base a tabela 1, feita através dos questionários dos alunos. 

Como muitas vezes não foi especificado a quantidade de vezes de frequência ao Plantão, 

podemos, através das respostas, agrupar os alunos em dois grupos: os que frequentam o 

Plantão com muita regularidade (grupo 1) e os que frequentam o Plantão com pouca 

regularidade (grupo 2). Foram considerados do grupo 1 os alunos que frequentam ao menos 

uma vez por semana, e os que responderam “frequentemente”, somando 88 alunos (85%). 

Para o grupo 2, foram considerados os alunos que responderam “quando tenho dúvida”, 
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“raramente”, “sempre que possível”, “de vez em quando” e “quando fico no cursinho”, 

totalizando 15 alunos (15%). 

 
Motivo Frequência Porcentagem 
Grupo 1 88 85% 
Grupo 2 15 15% 

Tabela I 
 

Assim, podemos dizer que, 85% dos alunos entrevistados na pesquisa frequentam muito o 

Plantão de Dúvidas, enquanto 15% deles frequentam pouco. 

 

Na tabela II, foram destacadas as características julgadas mais importantes do ensino 

individualizado na relação aluno-professor, visando o processo de aprendizagem. 
 

Características Frequência Porcentagem 
Atendimento personalizado 67 56% 

Desenvolvimento do raciocínio 43 36% 
Mais tempo 26 22% 

Atenção maior 20 17% 
Diferentes resoluções 16 13% 

Dúvidas individuais da aula 14 12% 
Mais liberdade 12 10% 

Proximidade maior 9 8% 
Maior facilidade para aprender 9 8% 

Não ter vergonha 6 5% 
Orientação de estudo 4 3% 

Apoio psicológico/emocional 2 2% 
Tabela II 
 

Nesta tabela, procurou-se sintetizar as características que mais apareceram nos 

questionários, analisando-se todas as perguntas. As características julgadas mais 

importantes no ensino individualizado pelos entrevistados foram o fato de se ter um 

atendimento personalizado (56%) e o desenvolvimento do raciocínio (36%). Ainda que 

aparecendo em menor quantidade, todas as outras características foram consideradas 

importantes e pertinentes a esse tipo de ensino, pois agregam valores diferentes na relação 

aluno-professor, propiciando uma aprendizagem diferenciada. 

 

A seguir, vamos analisar a importância considerada ao Plantão pela pesquisa. 
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O Plantão é... Frequência Porcentagem 
Importante/Indispensável 118 99% 

Indispensável 83 70% 
Necessário para alguns 4 3% 

Dispensável 6 5% 
Tabela III 
 

A tabela III une as tabelas 11 (alunos) e 17 (plantonistas). Através dela percebe-se que 

quase todos consideraram o Plantão de Dúvidas importante para a aprendizagem (99%), 

sendo que alguns (70%) especificaram como sendo indispensável, enquanto poucos (5%) o 

consideraram dispensável e outros ainda (3%) disseram ser apenas necessário para alguns. 

 

3.4 O Plantão de dúvidas: um ambiente com qualidades diversas  

Percebemos que, apesar do nome, o Plantão de Dúvidas não se resume apenas a “tirar 

dúvidas” dos alunos, mas também para sanar quaisquer lacunas existentes nas aulas 

coletivas, seja para complementar a matéria lecionada, seja para ensinar novamente o 

assunto. Muitas vezes, nem mesmo o aluno é capaz de perceber sua dificuldade. Nesse 

caso, o professor plantonista, através de sua experiência, pode perceber claramente o que 

está impedindo o bom andamento do estudo do aluno, que pode ser desde um simples erro 

de atenção até a falta de toda uma base de conhecimentos que já foram (ou deveriam ter 

sido) vistos anteriormente. “A dificuldade escolar não deve ser considerada como um 

problema definitivo: é um momento da experiência, ou do trabalho escolar, que visa o 

sucesso” (Chabanne, 2006, p. 16). 

Além disso, o Plantão propicia um ambiente de estudo, em que os alunos podem trocar 

informações e conhecimentos entre si, estudando juntos. Sendo que muitas das dúvidas que 

surgem podem ser resolvidas entre eles mesmos, sem a intervenção do professor.  

Podemos fazer algumas considerações a respeito deste ambiente de ensino através dos 

dados obtidos, analisando-se o cotidiano. De certa maneira, em relação ao processo de 

aprendizagem dos alunos, percebem-se certas situações em que uma simples dúvida pode 
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dar espaço a um momento de se aprender efetivamente o assunto tratado em questão, 

facilitando e agilizando o aprendizado. O ensino poderia ser aprimorado com pequenas 

medidas, como ouvir mais o aluno e prestar atenção a detalhes que ele mesmo traz, a fim de 

atingir realmente o problema de sua dificuldade e obter, por fim, o avanço dos mesmos. 

Portanto, o professor plantonista deve ser bom observador: escutar com atenção a dúvida do 

aluno. Essa hora é muito importante, pois de acordo com o tipo de pergunta que o aluno 

mostrar, percebe-se, nas entrelinhas, em qual “nível” está o conhecimento do aluno em 

relação ao assunto em questão. Com isso, a linguagem do professor deve se adequar a esse 

nível, dando condições plenas ao aluno de entender não só o exercício a que veio, mas 

também de colocá-lo a par da teoria necessária àquele estudo. Para isso, ajudará também ao 

professor, verificar o que o aluno já tentou resolver, antes de mostrar a resolução correta. 

Essa tentativa do aluno é como um “Raio X” de o que ele está entendendo sobre o assunto 

naquele momento. Às vezes, pode ter cometido até um simples erro de cálculo. Sendo 

assim, a tentativa do aluno é valorizada e é mostrado que o aluno “quase” chegou à resposta 

final. 

A valorização do aluno é um ponto importante no desempenho de seu estudo. De acordo 

com Joan Bonals (2003, p.67),  

cada aluno e aluna necessita, em maior ou menor grau, que outros colegas e adultos o 

valorizem e lhe transmitam uma visão positiva de si mesmo. Para a maioria dos alunos, é de 

grande importância o fato de ser valorizado positivamente pelos demais, tanto que, se não 

recebem essa consideração, sentem-se muito insatisfeitos em suas relações. 

É importante dar todos os instrumentos possíveis para que o aluno resolva por si mesmo a 

questão. O professor deve mostrar durante a explicação dos exercícios o que o aluno já viu 

nos exercícios anteriores ou na teoria já explicada, para que assimile a teoria, identificando 

analogias entre os exercícios. Desta forma, o aluno vai construindo o raciocínio do assunto 

estudado, através de sua percepção de resolver os exercícios. Assim, ele pensará sobre a 

teoria, relacionando-a ao exercício proposto e se conseguir resolvê-lo, além de aprender o 

conteúdo, estará satisfeito consigo mesmo, elevando sua autoestima, sentindo-se 
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estimulado a continuar o estudo, já que ele percebe que é capaz. Segundo Moyses (2001, 

p.141), 

A compreensão que o professor tem do que venha a ser autoestima é fundamental na 

orientação de sua prática. Percebê-la como algo que se constrói dia a dia na intimidade das 

relações que ele mantém com seus alunos é o primeiro passo. Quem está convencido disso 

respeita as diferenças individuais, tem consideração pelo aluno, compreende suas 

peculiaridades e tenta trabalhar para tirar dele o melhor. 

Outro tema que acontece nesse tipo de ensino é a segurança. Às vezes, o aluno passa a 

tarde estudando no Plantão, sem nem sequer perguntar dúvida alguma, e quando 

questionado sobre o porquê de ele ir ao Plantão diz que estando no plantão sente segurança, 

pois caso precise de alguma explicação, pode pedir ao professor. 

Além da segurança, cria-se uma relação de confiança entre o professor e o aluno. Quanto 

mais aberto e disposto o professor se mostrar, mais confiante e seguro o aluno se sentirá de 

que há alguém que o ajude e que o apóie, quando necessário.  

E ainda, outro aspecto que pode nascer, a partir dessa relação de confiança é a afetividade. 

“Pensar e sentir são ações indissociáveis”, como diz Valéria Arantes (2002, p.1). E esse 

ambiente propicia um contato maior entre o professor e o aluno, facilitando a criação de um 

vínculo mais forte e verdadeiro, tendo o afeto como um dos prováveis fatores existentes 

neste vínculo.  

 

3.5 Uma questão a se desvendar: a “difícil” matemática 

 

Uma grande questão a ser pensada depois de analisar os aspectos existentes no ensino 

individualizado no Plantão de Dúvidas é: por que os alunos encontram tanta dificuldade nas 

disciplinas consideradas de exatas, em especial a Matemática? 
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Diz-se em “especial” a Matemática, pois entende-se aqui que ela é a linguagem primordial 

das disciplinas dessa área, estando a todas elas intimamente atrelada, além de ter seu 

próprio ramo de conhecimento. 

 

Encontramos nos estudos e pensamentos de Jean Piaget uma das possíveis explicações para 

essa questão. De acordo com Piaget (2002, p.59), 

 

Ensina-se a Matemática, como se se tratasse exclusivamente de verdades acessíveis por 

meio de uma linguagem abstrata e mesmo daquela linguagem especial que é a dos símbolos 

operatórios. A Matemática porém consiste em primeiro lugar, e acima de tudo, em ações 

exercidas sobre as coisas, e as próprias operações são também sempre ações, mas bem 

coordenadas entre si e simplesmente imaginadas, ao invés de serem executadas 

materialmente. Sem dúvida é indispensável que se chegue à abstração, e isso é mesmo 

absolutamente natural em todos os terrenos no decorrer do desenvolvimento mental da 

adolescência; mas a abstração se reduzirá a uma espécie de embuste e de desvio de espírito 

se não constituir o coroamento de uma série ininterrupta de ações concretas anteriores. A 

verdadeira causa dos fracassos da educação formal decorre pois essencialmente do fato de 

se principiar pela linguagem (acompanhada de desenhos, de ações fictícias ou narradas, 

etc.) ao invés de o fazer pela ação real e material.  

 

Ou seja, no ensino desde as séries iniciais, a prevalência do foco na linguagem em relação à 

ação pode fazer com que esses símbolos não façam sentido ao aluno, que não enxerga razão 

para seu uso. Enquanto que um ensino voltado a situações envolvendo ações reais e 

materiais geram a necessidade de uma linguagem, como consequência. Daí sim, aos 

poucos, vem o ensino dessa linguagem, de acordo com um raciocínio previamente sendo 

desenvolvido, e não vice-versa. 

 

E ainda propõe, 

 

É a partir da escola maternal que deve ser preparado o ensino da Matemática por uma série 

de manipulações voltadas para os conjuntos lógicos e numéricos, os comprimentos e as 

superfícies, etc., e esse gênero de atividades concretas deveria ser desenvolvido e 

enriquecido ininterruptamente, de forma muito sistemática, no decorrer de todo o ensino do 
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primeiro grau, a fim de se transformar pouco a pouco, no início do segundo grau, em 

experiências de Física e Mecânica elementares. (idem, p.59 e 60) 

 

Portanto, como se vê, desde as séries iniciais de ensino, o aluno deve ser estimulado em 

atividades em que estejam presentes elementos matemáticos (sem necessariamente 

denominá-los matemáticos, ou “aula de matemática”), caso contrário, surgem os tais 

“problemas de base” que tanto apareceram nas entrevistas. Lauro Lima reforça esse 

pensamento de Piaget, dizendo que “a linguagem só ganha importância [...] quando alcança 

o nível das proposições e se iniciam as combinações lógicas. O correto seria terminar a 

estimulação da linguagem pela exercitação dos processos lógicos”. (LIMA,1998,  p.101) 

 

Além disso, segundo Piaget, é a partir da Matemática que as outras disciplinas de exatas 

podem se desenvolver. Pode-se suspeitar, por isso, que grande parte das dúvidas em Física 

e Química surjam exatamente por dificuldades na própria Matemática. 

 

Como o ensino individualizado pode contribuir em relação a essa provável defasagem do 

ensino ocorrido nas séries iniciais do estudante? Com o diálogo dirigido ao próprio aluno. 

Estando apenas o professor e o aluno, torna-se possível ir a fundo na dificuldade “de base” 

verificada, sem a preocupação com o vasto conteúdo que deve ser ensinado a todos os 

alunos no curto período de tempo pré-estabelecido da aula coletiva. O aluno não corre o 

risco de sentir vergonha de seus colegas por não se lembrar ou mesmo não ter aprendido 

certo conteúdo ou ter dificuldade em alguma parte da matéria. O ensino individualizado 

propicia a possibilidade de o professor ter a liberdade de explicar algo sem as restrições de 

uma aula em turma. Assim, pode ir, aos poucos, construindo o raciocínio junto ao aluno, 

pensando com ele e partindo de pressupostos a partir de suas próprias ideias (do aluno) 

também. Relembrando Freire (1996, p.113), “somente quem escuta paciente e criticamente 

o outro, fala com ele”. 

 

Por último, citaremos Ubiratan D’Ambrosio, em entrevista à Folha Dirigida, em que 

comenta sua opinião a respeito dessas possíveis dificuldades na área de exatas (em relação 

ao desempenho esperado em provas de avaliação). 
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FOLHA DIRIGIDA — Por que, estatisticamente, poucos têm bom desempenho nas 

disciplinas exatas? Estudos constatam que até mesmo estudantes que ingressam em 

cursos de Matemática e Física, no Brasil, apresentam baixo desempenho no vestibular. 

D’Ambrosio —  A situação não é apenas no Brasil. O mesmo se passa em todo o mundo. 

Eu atribuo isso ao fato de o ensino de Matemática estar em descompasso com o mundo 

atual. É obsoleto, desinteressante e os alunos percebem que ajuda pouco no dia-a-dia. Daí a 

falta de interesse, sem o que não pode haver aprendizagem.  

(http://www.folhadirigida.com.br/htmls/Hotsites/Professor_2003/Cad_08/EntUbirantanDa

mbrosio.htm, Descompasso com o mundo, por Maria Cristina Siqueira, 2003 ) 

Para D’Ambrosio, portanto, existe um descompasso entre a matemática ensinada pelas 

escolas atualmente e a matemática existente no cotidiano das pessoas, dificultando o 

entendimento de sua utilidade e a compreensão dessa disciplina no mundo (onde ela se 

encontra etc). Talvez, com uma mudança no foco de ensino da matemática, aproximando-a 

do dia-a-dia doa alunos, apresentando suas utilidades e curiosidades, ela possa se tornar 

mais interessante e mais facilmente assimilada. 

 

3.6 Situações do cotidiano: a matemática na prática 

Neste tópico, serão analisadas a seguir o que chamaremos de “situações-problema”. São 

elas situações em que o aluno apresenta dúvida (ou necessita algum tipo de explicação) que 

acontecem no dia-a-dia do Plantão de Dúvidas, analisando sobre o que comumente ocorre e 

o que se pode fazer para tornar esse momento mais produtivo e eficaz. 

Alguns exemplos de situações-problema no Plantão de Matemática a seguir: 

O aluno apresenta uma dúvida na seguinte expressão numérica a ser resolvida:  

( )[ ] ( )4512 6.6:3.2.32 −−+  
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Resolução:  
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+=+ −−−  

O professor pode simplesmente resolver e chegar à resposta correta, porém, é uma boa hora 

para ao menos uma rápida revisão de propriedades de potência e algo que, embora pareça 

trivial, muitos alunos ainda se confundem, a ordem de resolver as operações. 

Nessa breve revisão basta citar as propriedades básicas de potência. 

nmnm aaa +=.  

 nm
n

m

a
a

a −=  

( ) nmnm aa .=  

n

m
n m aa =  

a
a

11 =−  

Depois, rever rapidamente a ordem que se deve obedecer ao resolver quaisquer expressões, 

lembrando: 

1o ( ) , 2o [ ] , 3o { } ;  

Tendo respeitado essas regras iniciais, seguir para a ordem das operações: 

1o Potenciação/Radiciação , 2o Multiplicação/Divisão , 3o Adição/Subtração ;  

Isso evitará muitos erros nos próximos exercícios (provavelmente parecidos), e é 

interessante falar, sem escrever, primeiramente, a ordem que deve ser aplicada no exercício 

em questão. Se o aluno se achar capaz de resolver, deve-se deixar que ele resolva. Caso 
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contrário, é interessante ir resolvendo aos poucos, até chegar o ponto em que o aluno 

percebe que consegue continuar. Em último caso, pode-se resolver até o final (mostrando-

se disponível), porém pedindo para que o aluno tente fazer o próximo sozinho. Na maioria 

das vezes, o aluno mesmo verá que consegue. 

Outra situação-problema... 

O aluno vem ao professor e diz: “Não sei nada de Geometria! E tenho prova amanhã”. 

É claro que o professor não tem a obrigação de fazer milagres, tendo que fazer com que o 

aluno saiba tudo rapidamente, porém nem sempre é verdade que o aluno “não sabe nada”. 

De qualquer maneira, não se deve desperdiçar esse momento em que o aluno está disposto a 

aprender (mesmo que seja por motivos como uma prova, por exemplo). Mesmo nessa 

situação, o professor (sem mostrar irritação) pode dizer simplesmente: “Tudo bem, vamos 

lá então!”. O que logo o aluno pode estranhar, pois espera que o professor diga que é 

impossível, que ele tivesse estudado anteriormente. Porém, com essa atitude, o aluno se 

sentirá responsável pelo estudo, já que ele mesmo pediu ajuda, agora terá que mostrar um 

certo empenho. 

Da parte do professor, basta, para começar, fazer um resumo prático da teoria em questão. 

Se for alguma matéria que necessite de fórmulas, pode-se começar por elas (e ao longo do 

tempo explicá-las, surgindo a oportunidade). Isso faz com que a matéria pareça simples, 

fato que, na maioria das vezes, realmente é.  

Um exemplo básico em Geometria seria o caso de o aluno ter uma prova sobre Áreas de 

Polígonos (assunto que requer fórmulas e visão espacial). Uma estratégia a seguir pode ser 

fazer um “esquema-resumo”, colocando as fórmulas (das áreas dos polígonos), desenhando 

um esboço do respectivo polígono ao lado e mostrando o que significa cada incógnita na 

figura (base, altura etc). Notar também que uma mesma figura pode ter mais de uma 

fórmula, dependendo dos dados da figura, como por exemplo o triângulo (A∆=b.h/2, no 

caso de se ter a base e a altura, ou a fórmula de Hierão, caso se tenha apenas os três lados 

no enunciado do exercício). Dependendo do interesse e grau de conhecimento do aluno, 

vale a pena até demonstrar rapidamente algumas dessas fórmulas. Depois, pode-se tomar 
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um exercício e resolvê-lo detalhadamente, mostrando como essa teoria é aplicada. Isso 

levará alguns minutos, e já se pode pedir ao aluno tentar fazer um próximo exercício. 

Tentando, ele olhará novamente a teoria e o exercício feito e começará a compreender a 

matéria, percebendo que já não pode dizer que “não sabe nada”. 

Uma observação importante para qualquer situação-problema: a explicação dada ao aluno 

vai depender do tempo disponível (considerando se existe fila de espera no atendimento) e 

também no interesse do aluno (não adianta todo um detalhamento na explicação se não há 

interesse do aluno; ao contrário, vale à pena quando se percebe um bom empenho da parte 

do aluno). 

Por fim, uma situação-problema bem recorrente: o problema da “vírgula” no que se refere 

às unidades de medida. 

É preciso fazer o aluno entender o significado da grandeza que está avaliando, e mostrar 

através de exemplos como funciona a base decimal de uma maneira simples e lógica, com 

exemplos de números em notação científica dependendo da série do aluno. Segundo 

Bacquet (2001, p.101), 

Se a numeração foi bem trabalhada e compreendida, elas (as crianças) aprenderão logo a 

memorizar a sucessão das unidades diferentes e se o significado da vírgula, referência para 

nomear a unidade escolhida, é aprendido, elas brincarão entre si de conversões. 
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CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No ensino individualizado o professor fala com o aluno, não faz uma palestra, fala com um 

indivíduo/sujeito. A aula em turma é necessária, mas pode não ser suficiente. Após a aula 

em turma os alunos estudarão e geralmente farão exercícios. Caso não entendam o que 

estiverem estudando ou não consigam fazer algum exercício, ocorre um bloqueio na 

aprendizagem, fazendo com que o aluno não progrida em seu estudo. É necessário, 

portanto, uma etapa de volta com o professor, dessa vez com um diálogo a fim de 

esclarecer o que o aluno não entendeu ou a dúvida do exercício. Nessa etapa, o aluno torna-

se um sujeito de fato, que será ouvido e terá a atenção do professor; até então era apenas 

um ouvinte. Claro que, durante as aulas, é permitido o esclarecimento de dúvidas, porém 

nem sempre isso ocorre por diversos fatores (muito conteúdo para um tempo limitado, o 

aluno pode sentir algum tipo de receio de falar em público etc). E na aula em turma não se 

tem espaço para se prolongar um esclarecimento ou alguma discussão pertinente que possa 

ter surgido, visto que a aula é para vários e nem sempre a dúvida interessa a todos. 

 

Fazendo-se um paralelo entre o Plantão de Dúvidas e a Psicopedagogia, podemos dizer que 

esta possui um atendimento mais personalizado ainda, estando o Plantão entre o ensino em 

sala de aula e as sessões de Psicopedagogia. Nessas sessões, é feito um diagnóstico 

anteriormente, a fim de se descobrir as dificuldades do aluno, através de exames e terapia. 

Além disso, o(a) terapeuta trabalha, além de aspectos cognitivos e pedagógicos, os aspectos 

afetivos com mais ênfase do que no Plantão, já que neste trabalho a afetividade entra 

conscientemente. No Plantão, por sua vez, ela acaba acontecendo naturalmente, porém 

muitas vezes inconscientemente, através da atenção dada ao aluno, segurança sentida pelo 

aluno através da assessoria do plantonista, confiança gerada a partir do convívio ao longo 

do ano, entre outros fatores emocionais. Essa pesquisa torna possível, assim, a consciência 

da afetividade envolvida no trabalho do professor plantonista e como ela é importante para 

os alunos, de acordo com suas respostas. 

 

O Plantão aparece, portanto, como um estágio intermediário em relação à categoria 

indivíduo/coletivo, mesmo porque por vezes os alunos podem ir ao atendimento em dupla 
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ou trio, ou até em um pequeno grupo com a mesma dúvida. Logo, seria uma oportunidade 

de um atendimento personalizado a um grande público, por assim dizer, já que é grande a 

quantidade de alunos atendidos pelo professor em um dia, não sendo o mesmo possível 

num consultório de Psicopedagogia, em que um único aluno será atendido pelo(a) 

psicopedagogo(a) durante toda a duração de uma sessão (de 45 minutos, por exemplo). 

 

Um aspecto relevante a se ressaltar é a procura muito maior pelas disciplinas consideradas 

de “exatas”, em especial a Matemática (tabela 4). Esse fato pode implicar que nessas 

disciplinas o ensino individualizado seja mais urgente, a fim de que o estudo possa fluir, 

tornando o aprendizado mais facilitado. Porém, se observarmos quais são as principais 

dificuldades dos alunos, tanto na visão dos alunos (tabela 8), como na visão dos 

plantonistas (tabela 14), percebemos que ela está na interpretação de exercícios. A 

interpretação envolve, para começar, um problema em Português, e também em diversos 

tipos de raciocínio, não só lógico-matemático, como também em fazer associações de 

ideias, comparações de dados, análises de informações, compreensão de gráficos e tabelas 

etc. Raciocínio este que se aprende em todas as disciplinas, e não apenas nas de “exatas”. 

 

Talvez os alunos não saibam como perguntar dúvidas nas outras disciplinas, não 

consideradas de “exatas”, e perdem a oportunidade de frequentar o Plantão dessas matérias. 

Esses alunos não conseguem formular perguntas, pois não são impelidos a isso no decorrer 

das aulas, em geral. É como se isso fosse natural, mas não é. Fazer perguntas pertinentes 

faz parte de um raciocínio desenvolvido (em várias áreas de conhecimento). E, ao 

estudarem essas disciplinas, os alunos “se contentam” com as respostas do gabarito, não 

articulando algo a mais que o exercício em questão poderia acrescentar, muitas vezes por 

não saber desenvolver tal raciocínio. O fato é que nas questões de “exatas”, a dúvida 

aparece mais explicitamente, ou seja, o aluno não consegue chegar ao resultado do gabarito 

e imediatamente surge a dúvida.  

 

É claro que também pode acontecer de o problema ser realmente com essas disciplinas, 

quando, por exemplo, o aluno não chega nem a iniciar uma questão. Isso pode acontecer, de 

acordo com as respostas (de alunos e plantonistas) por “problemas de base”, de teoria e de 
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abstração (pode-se realmente relacionar abstração mais às disciplinas de exatas). 

Encontramos possíveis explicações para essa dificuldade com Piaget e D’Ambrosio (item 

3.5). Além disso, constata-se o fato de serem matérias muito procuradas no Plantão, por 

uma quantidade considerável de alunos e que se mostram satisfeitos ao frequentarem o 

Plantão a fim de obterem explicações às suas dúvidas. O fato é que este problema ocorre e 

que o Plantão vem apresentando bons resultados, de acordo com os alunos, em se tratando 

de resolver os problemas de aprendizagem surgidos ao longo do ano, principalmente na 

hora do estudo. 

No ensino individualizado, existe uma possibilidade maior de empatia dadas as 

circunstâncias em que ocorre o aprendizado. Uma liberdade maior de se poder explicar sem 

se preocupar com o tempo, sendo que o tempo da explicação torna-se o tempo que demora 

para o aluno entender o que foi pedido. Mesmo havendo fila de espera, não há um clima de 

impaciência, pois os alunos que esperam sabem que terão o mesmo privilégio. Existe um 

certo bom senso, de ambas as partes, professor e aluno, para que não haja tanta espera, 

podendo, se necessário mais tempo, o aluno ir para o final da fila e esperar novamente a sua 

vez. Essa liberdade torna possível conversas de diversos assuntos, tornando um clima mais 

agradável e amigável. A confiança aumenta, entrando em cena a afetividade. Afetividade 

não é “dar carinho”, é estar aberto, é mostrar que o seu interesse é que o aluno aprenda, que 

“estamos juntos” nesse aprendizado, é mostrar o apoio que o aluno necessita na hora do 

estudo. 

Algumas considerações gerais a respeito do Plantão na prática do dia-a-dia são que:  

� É imprescindível que o professor plantonista esteja sempre disposto a atender o 

aluno, mesmo que seja para aconselhá-lo com um caminho a tomar num exercício;  

� Nunca subestimar uma dúvida, mesmo que seja algo considerado simples, como 

uma “conta de divisão”;  

� Quando no Plantão há uma fila de atendimento, o tempo disponível torna-se 

limitado. Neste caso, é necessário dar atenção a todos, usando o bom senso, não se 

demorando demais se atendo a um aluno apenas, nem atender muito rapidamente, 
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ignorando passagens do exercício, por exemplo, pois neste caso, o aluno não 

entenderá a explicação. 

Enfim, percebe-se, que tal ensino faz com que a aprendizagem seja mais produtiva, além de 

suprir eventuais déficits. Esse momento é aproveitado para explicar a teoria utilizada nos 

exercícios com dúvidas, e que, provavelmente, será utilizada nos próximos exercícios. Com 

isso, aumentam as chances de o aluno conseguir resolver os exercícios seguintes sem mais 

a dificuldade inicial e, assim, progredir em seu estudo. Pretende-se, portanto, que o aluno 

seja capaz de ter um estudo contínuo e produtivo, a fim de que nenhum obstáculo (um 

exercício que não consiga resolver, por exemplo) o intimide a parar, sendo desperdiçado 

seu empenho e a possibilidade de aprendizado que o aluno tem naquele momento. O 

professor plantonista pode perceber, a partir de seu conhecimento e experiência, a melhor 

maneira de vivenciar esse momento, visando um melhor aproveitamento. E, talvez, com 

uma atenção maior na maneira de se ensinar, com mais sensibilidade e atenção ao aluno, 

respeitando sua forma de olhar o mundo e seus limites, consiga-se fazer com que o aluno 

aprenda efetivamente e, mais, aprenda a aprender. 
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QUESTIONÁRIOS – ALUNOS 

 

Observação: 

• Os questionários a seguir estão transcritos exatamente como foram 

respondidos pelos alunos e plantonistas (corrigindo-se apenas 

alguns erros básicos de acentuação, já que isso não altera o sentido 

da resposta), portanto aparecem alguns erros de grafia e pontuação 

(o ponto final, por exemplo, muitas vezes não aparece, 

correspondendo, assim, ao questionário original). 

• Algumas datas estão fora da ordem cronologia, pois alguns alunos 

levavam o questionário para casa e traziam depois preenchidos.  

• Por vezes, entre as respostas, podem aparecer observações e 

comentários do autor em itálico e entre parênteses, a fim de se 

compreender algo necessário (por exemplo, TC = tarefa de casa). 
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Questionário 1 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: Objetivo - SBC   Data: 16 / 10 / 2008 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Diariamente 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque além das dúvidas das matérias, eu faço revisão teórica com os plantonistas 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física, Química e Geografia 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Dependendo da matéria, as explicações dos plantonistas são melhores do que as 
dos professores, quer seja pelo atendimento individual, ou mesmo por um modo 
diferente de explicar. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Na matéria de física, tenho dificuldades em cinemática e mecânica. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão me ajuda esclarecendo minhas dúvidas, além da paciência que o 
plantonista tem comigo. Por enquanto o plantão está me atendendo de modo 
satisfatório 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, e muito! Ele é necessário, é uma extensão da sala de aula 

 

 

 

Observação: Extensivo é o curso pré-vestibular lecionado durante todo ano letivo. 
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Questionário 2 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 22   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Frei Gaspar   Data: 16 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Diariamente. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para resolver dúvidas pontuais não solucionadas em sala de aula. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Geografia, Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O plantão é mais dinâmico apesar de individual, o que na sala de aula é difícil de 
acontecer. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Existem algumas dúvidas específicas em exatas e humanas das quais consigo 
identificá-las. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão ajuda na resolução de exercícios dos quais não consigo resolver, 
pontuando assim minhas dúvidas ou dificuldades da matéria. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, sendo necessário e indispensável para a aprendizagem, uma vez que, são os 
plantonistas que resolvem as dúvidas que surgem após as aulas. 

 

 

 

Observação: Frei Gaspar é o nome da rua onde se localiza a unidade do colégio e 
curso em São Bernardo do Campo. 
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Questionário 3 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 21   Curso/Série: Cursinho-Ext.   Unidade: Frei Gaspar   Data: 16 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Todos os dias 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque tenho dúvidas em determinadas matérias. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão é focado em dúvidas específicas, é mais pessoal e individual no 
tratamento. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim eu tenho e consigo identificá-la.  

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão me ajuda muito sem ele seria pior. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É muito importante e necessário para a aprendizagem, pois com ele é fácil 
identificar o problema. É muito importante também termos bons profissionais e 
com paciência. 
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Questionário 4 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: 3º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 16 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 a 4 vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para, além de sanar minhas dúvidas, compreender a matéria que às vezes não fica 
clara em sala de aula. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Em geral exatas. Matemática e física principalmente 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o ensino é mais específico pois podemos tirar dúvidas que passam 
batido e acabam ficando para trás 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. química.  

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão me ajuda a compreender melhor a matéria. Poderia ter mais 
plantonistas competentes e qualificados. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão, para mim, é de extrema importância e indispensável para meu 
aprendizado. Sem ele eu talvez passaria de ano sem entender nem metade da 
matéria 
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Questionário 5 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 16 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 a 4 vezes por semana. 

2)   Por que você procura o Plantão?  

Para resolver exercícios e tirar dúvidas. 

3)   Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química.  

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o ensino é mais objetivo e desacelerado. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, química e matemática. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Eu resolvo exercícios e quando eu tenho dúvidas o plantonista me ajuda. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é indispensável porque aprofunda a matéria acelerada em sala de aula. 
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Questionário 6 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 16 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas em matérias que tenho dificuldade. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Matemática.  

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o ensino é dirigido, o professor tira suas dúvidas, e não há tanta 
preocupação com o tempo. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, mas não consigo identificá-la; é necessária a ajuda do plantonista. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Em matemática, tenho muita dificuldade; com o plantão esclareço minhas dúvidas 
e consigo resolver os exercícios que encontro dificuldade. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é indispensável muito importante, sendo necessário; o que não se 
entende em aula, entende-se no plantão. É indispensável para a aprendizagem; se 
o aluno não sabe aprende, se já sabe reforça. 
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Questionário 7 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: 1º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 16 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Por volta de duas vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Tirar dúvidas e revisar a matéria. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

As da área de exatas  

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A proximidade com o professor 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho; sim consigo 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ele me ajuda a entender como se resolve os exercícios 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Muito importante. Acho indispensável para a aprendizagem 
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Questionário 8 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Curso   Unidade: S.B.C   Data: 16 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Várias vezes, principalmente quando as dúvidas são de matemática e física. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar as minhas dúvidas, decorrentes nas aulas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física  

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão tem mais tempo de tirar dúvidas e explicações em relação às aulas. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Entender mais de uma explicação 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Dúvidas de exercícios, e matéria pendente. Que continue assim. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Ajuda, mas é dispensável. 
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Questionário 9 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: EXT    Unidade: Paulista   Data: 17 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Diariamente 

2) Por que você procura o Plantão?  

Procuro o plantão para tirar todas as minhas dúvidas, relacionadas aos exercícios 
tarefa. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Disciplinas relacionadas a exatas. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Plantão a atenção é maior, possibilitando um maior aprendizado 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O Plantão me ajuda muito. Sem sugestões 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é muito importante. Necessário, sendo indispensável para a aprendizagem 
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Questionário 10 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 17 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Todos os dias 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas de exercícios que não consigo resolver e às vezes para reafirmar 
conceitos. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, matemática, química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Os plantonistas geralmente estão mais aptos a ouvir e tirar exatamente as dúvidas 
que restam das aulas. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, em várias matérias pelo fato de não ter tido boas bases escolares, ou mesmo 
não ter tido contato com elas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Tirando dúvidas. Aumentar o número de plantonistas, sendo que alguns destes 
precisavam ouvir mais as perguntas dos alunos antes de resolver todo exercício. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É muito importante e indispensável ao aprendizado. 
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Questionário 11 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Paulista   Data: 17 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Resolução de exercícios, apenas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e matemática. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A abordagem individual. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, compreender fenômenos distantes do nosso cotidiano. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda bastante. Poderia nos fornecer resoluções para simples conferência. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, ajuda na compreensão da matéria. 
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Questionário 12 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: SBC   Data: 17 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

2 ou 3 vezes por semana. 

2)  Por que você procura o Plantão?  

Para tirar as dúvidas que surgem durante o estudo e para obter ajuda em 
exercícios/matérias mais difíceis 

3)  Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão você pode tirar suas dúvidas sobre a matéria sem atrasar a matéria e 
atrapalhar os outros alunos. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho dificuldades em História e Biologia. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Em exercícios um pouco mais complexos, o professor apenas dá uma ajuda para o 
aluno iniciar. Isso ajuda no raciocínio. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É muito importante, pois incentiva o aluno a estudar. O aluno sabe que se estiver 
com grandes dificuldades terá o plantonista para auxiliá-lo. 
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Questionário 13 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 20 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Frequento o Plantão de Dúvidas quatro vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para esclarecer dúvidas de exercícios propostos e exercícios de vestibular. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

As disciplinas da área de exatas (Matemática, Física, Química) e Biologia 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A sala de aula mostra ao aluno a teoria e o Plantão esclarece dúvidas. O objetivo 
do plantão não é servir de aula particular. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho dificuldades devido à falta de alguns pré-requisitos. ‘possível identificá-los 
fazendo os exercícios. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O Plantão é ótimo para esclarecer dúvidas de exercícios e automaticamente de 
teoria também. Acho que seria válido ter dois plantonistas de cada disciplina 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é muito importante, com certeza indispensável. É o momento que o 
aluno tem para estudar, fazendo os exercícios e tirar as dúvidas na hora ao invés 
de ir acumulando cada vez mais dúvidas de diferentes disciplinas 
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Questionário 14 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Extensivo   Unidade: SBC   Data: 20 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Frequentemente 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para melhorar meu desempenho nas matérias em que tenho dificuldade. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Química, Matemática, Física e Português 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Explicação mais detalhada da matéria 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Em exatas 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Por exercícios não expostos em sala de aula. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. É necessário, sendo indispensável para a aprendizagem. 
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Questionário 15 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Curso   Unidade: Frei Gaspar   Data: 20 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

1 a 2 vezes por semana 

2)   Por que você procura o Plantão?  

Para facilitar o processo de aprendizagem, à medida que é necessário ter um 
acesso mais aprofundado às matérias, a fim de compreender os mecanismos e 
processos exigidos no vestibular. 

3)   Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Química, História e Geografia. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A possibilidade de se estabelecer um contato mais direto com o plantonista, e focar 
seus esforços nos tópicos em que haja mais necessidade. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Particularmente nas matérias de exatas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão me auxilia na resolução de exercícios e no seu entendimento. Eu 
sugeriria que houvesse mais dias com plantão de matemática, pois é uma das 
matérias que mais geram dúvidas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão auxilia o aprendizado à medida que o aluno esteja engajado. O aluno 
deve ter a consciência que o plantão auxilia o aprendizado, e não deve ser 
entendido como substituição ao esforço pessoal. 

 

 

 



 81 

Questionário 16 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 20   Curso/Série: Extensivo   Unidade: SBC   Data: 20 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

6 vezes por semana. 

2)   Por que você procura o Plantão?  

Para resolver minhas dúvidas quando resolvo os exercícios. 

3)   Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão há mais tempo, o auxílio é individual e específico. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Entender a linguagem matemática, entender os enunciados das questões de exatas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a aprender interpretar os enunciados, entender a matéria. Sugiro que 
tenha mais plantonistas, pois o número de alunos no plantão é grande, como eu 
tenho hora certa pra ir embora, muitas vezes não consigo tirar todas as dúvidas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é muito importante e indispensável, pois é quando resolvemos os exercícios 
sozinhos que surgem as dúvidas, na sala não dá para tirar todas as dúvidas por 
causa do tempo, se a matéria não estiver clara é muito difícil entender as matérias 
seguintes. 
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Questionário 17 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Extensivo-humanas   Unidade: Paulista   Data: 21 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De segunda-feira à sexta-feira 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas dos exercícios que tenho dificuldade de resolver 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula você aprende os conceitos da matéria. Já no plantão você 
aprofunda o que é aprendido por meio de exercícios. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Lembrar da maioria das fórmulas de física, para mim, é complicado. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão é excelente para mim quanto a essa disciplina. Os exercícios que tenho 
dificuldade em resolver são de fato resolvidos e àqueles que costumam aparecer 
com maior freqüência no vestibular eu anoto para depois revisar. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. Considero necessário e indispensável para a aprendizagem. 

 

 

 

 

 



 83 

Questionário 18 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Biológicas   Unidade: Paulista   Data: 21 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Todos os dias, de segunda-feira à sexta-feira 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para fixar os conteúdos aprendidos em aula e tirar dúvidas de exercícios não 
aprofundados em sala. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Química, Física e Matemática. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Na sala de aula, pelo tempo reduzido, a matéria é aprendida – desde que se 
acompanhe o ritmo do professor – mas não é bem fixada. O plantão ajuda nesta 
fixação de conteúdos, na repetição do que foi aprendido, através de exercícios. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Na resolução de simulados, quando toda matéria deve ser lembrada. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda no esclarecimento de pontos que não foram compreendidos em sala – 
devido ao tempo curto de aula; no treino de diversos tipos de exercícios que em 
sala de aula são muito selecionados. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Para o cursinho é indispensável, devido ao grande acúmulo de matéria, e à 
dificuldade em consolidá-las somente em aula. No plantão há o aprofundamento e 
ajuda na aquisição de prática na resolução de exercícios. 

 

Observação: Ao dizer “Biológicas”, está sendo indicado que faz o curso pré-vestibular 
na área de biológicas. 
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Questionário 19 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Cursinho Bio   Unidade: Paulista   Data: 21 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De segunda à sexta-feira 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para resolver exercícios que não consegui fazer. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, química, matemática e biologia 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala a teoria é melhor explicada 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Física 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Mostrando como resolver o exercício, dando dicas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. Indispensável 
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Questionário 20 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 20   Curso/Série: Humanas   Unidade: Paulista   Data: 21 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Praticamente todos os dias que fico para estudar 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas de exercícios que não consegui resolver 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala o professor generaliza as explicações. O plantão é mais específico. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Em ciências exatas em geral. Identifico através de resoluções de exercícios 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Não tenho reclamações. Os plantonistas são atenciosos e pacientes, não se 
importando em explicar mais de uma vez. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é importante, caso surja alguma dúvida, esta pode ser sanada rapidamente, 
não havendo a necessidade de esperar uma semana para falar diretamente com o 
professor. 
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Questionário 21 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Humanas   Unidade: Paulista   Data: 17 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sim, praticamente todo dia. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

As de exatas (Mat., Fís. e Quí.). 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Dependendo da disciplina, o plantão ajuda mais. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Por enquanto não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Resolvendo e explicando questões. Colocar mais plantonistas, devido à fila que 
forma em certos dias. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, sendo necessário e indispensável. 
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Questionário 22 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 21   Curso/Série: Pré-vestibular   Unidade: Paulista   Data: 19 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De 4 a 5 vezes por semana.. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para preencher o desfalque de alguma informação, que durante a aula não 
compreendi. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Todas, mas as que mais estudo são matemática, física e química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Na sala de aula, temos o 1° contato (detalhadamente) com a matéria, situação que 
no plantão não é possível. O mais importante é que no plantão temos um contato 
maior com o professor, que diferencia bastante na aprendizagem. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho! Me disperso muito rápido e tenho dificuldade de pegar as coisas de 
primeira. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Bastante! Não tenho muito que reclamar do plantão de matemática. Mas acho que alguns 
dos plantonistas poderiam explicar passo a passo os problemas e equações de acordo com 
a necessidade de cada aluno. Coisa que não acontece com todos os plantonistas.  

Críticas ao plantão: o plantão de dúvidas precisa urgentemente de mais plantonista. A 
qualidade do plantão (que é muito boa) é compensada pela fila de espera. Um número 
maior de plantonistas de todas as matérias por dia, seria algo que nos ajudaria bastante. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é sim um fator indispensável para a aprendizagem. Dando ao aluno a 
oportunidade de tirar suas dúvidas com mais frequência, sem ter que esperar um 
próximo contato com o professor, facilitando a didática. 
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Questionário 23 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 21 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

5 vezes por semana. 

2)   Por que você procura o Plantão?  

Esclarecer as dúvidas da aula. 

3)   Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, Matemática, História e Geografia. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O contato direto com o professor nos plantões. Ficando assim mais fácil tirar as 
dúvidas. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Em química. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda muito não tenho nenhuma sugestão. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É indispensável para a aprendizagem pois é nele que se tira as dúvidas que se têm 
em aula. 
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Questionário 24 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 21 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Frequento o plantão de dúvidas de segunda à sexta das 14h às 18h.  

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque apresento muitas dificuldades nas matérias de exatas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Procuro as disciplinas de Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Os plantonistas oferecem uma atenção individual, proporcionando mais segurança 
nos estudos dos alunos. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Minha principal dificuldade é a interpretação e a falta de experiência por ter 
frequentado meus estudos em escola pública. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Os plantonistas de matemática são muito atenciosos. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Certamente, o plantão de dúvidas é necessário sendo indispensável para a 
aprendizagem dos alunos, pois os plantonistas ajudam estes a ver onde estão 
errando e direcionam a explicação de acordo com a dificuldade de cada um. 

 

 

 

 



 90 

Questionário 25 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: 3º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Raramente. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Por dúvida tentar esclarecer. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Inglês, Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Sala de aula é muito disperso e eu não consigo prestar atenção; já no plantão o 
professor explica somente para mim e fica mais fácil. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Minha dificuldade está em focalizar minha atenção por muito tempo e quando tem 
muitas pessoas e também não consigo me concentrar. Também tenho dificuldade 
em memorizar. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão de matemática ajuda para o esclarecimento das dúvidas nos exercícios, 
em como raciocinar. Não tenho sugestão, para mim já está de bom tamanho. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é sim muito importante para aprendizagem, aprender a focalizar a 
atenção e eu aprendo muito mais no plantão. =) 
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Questionário 26 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º-32   Unidade: Frei Gaspar   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Regularmente. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Dúvidas em exercícios da Coleção. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Inglês. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão a atenção é apenas para você e somente para resolução de exercícios. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, em exercícios de Física que envolvem forças. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Em entender como resolver o exercício. Não. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Com certeza, é necessário para que você coloque em prática aquilo que viu em 
aula. 

 

 

 

 

 

Observação: 3º-32 indica que o(a) aluno(a) cursa o 3º ano na turma 32. 
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Questionário 27 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º   Unidade: F. G.   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

No mínimo 2 vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para me ajudar a tirar dúvidas, ou até mesmo aprender o que deveria ter 
aprendido em sala de aula. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Geografia. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino da sala é teórico com exercícios, já no plantão eu tenho minha dúvida e lá 
vou solucioná-la. Sem teoria, apesar de às vezes tirar. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Área de exatas, mas consigo identificar. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me mostra onde estou errando na operação, que muitas vezes não consigo 
enxergar. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, pois ajuda a praticar, claro que a pessoa tem que se mostrar interessada. 
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Questionário 28 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Eu vou ao plantão de dúvidas quando preciso. Vou de vez em quando. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque tenho muitas dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física , matemática e química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A diferença é que no Plantão a atenção é centrada em você, na sala de aula não. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, Física 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a entender os exercícios. Nenhuma sugestão. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é muito importante, pois nos ajuda a entender os exercícios e a 
desenvolver os raciocínios. 
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Questionário 29 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 16   Curso/Série: 2º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

No mínimo três vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque temos um caderno de tarefas e ele gera muitas dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Exatas os exercícios são muito complexos, em especial matemática e física. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Atendimento individual, oportunidade de perguntar muitas vezes a mesma coisa 
com tempo o suficiente para uma explicação mais detalhada. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

História as aulas não me suprem. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Tirando dúvidas de exercícios ou da própria teoria de maneira mais detalhada. 
Nenhuma. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Quando você tem como meta passar no vestibular ele é indispensável.  Porque 
para sermos aprovados precisamos estudar, o estudo gera dúvidas essa por sua vez 
são sanadas no plantão. 
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Questionário 30 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: SBC   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para resolucionar e entender questões que tive dúvidas em casa e às vezes para 
pedir explicação sobre a matéria que não entendi em sala. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão é mais individual e o professor tem mais paciência para explicar. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, em entender física e saber trabalhar com as fórmulas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a entender com mais facilidade a matéria. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É indispensável para a aprendizagem, pois muitas vezes em sala o professor não 
tem tempo para solucionar questões da atividade de casa. 
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Questionário 31 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Frei   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Todos dias exceto sábado 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque é melhor estudar no plantão para tirar dúvidas 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Exatas (Física) 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Maior abordagem sobre todos os assuntos com calma, discussão sobre os conceitos 
e muitos exemplos. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Falta de tempo muita matéria muitos exercícios 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Aborda conceitos de forma mais profunda utilizando mais definições e menos 
exemplos pouco palpáveis 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, o plantão é indispensável, sem ele carregaria dúvidas por meses, diria que em 
relação a exatas o plantão é mais necessário que as aulas 
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Questionário 32 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 22 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre que tenho dificuldade em resolver exercícios sozinha. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque o professor, normalmente, é mais atencioso. Durante o dia o professor não 
tem tempo de tirar dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e história. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O professor pode dar mais atenção ao aluno. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, é difícil selecionar um método para a resolução de um exercício e memorizar 
detalhes. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Mostrando jeitos mais práticos e fáceis para solucionar uma questão. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O  plantão é indispensável para o aprendizado, pois ao resolver um exercício, o 
plantonista pode esclarecer dúvidas além da matéria que está sendo exigida no 
mesmo. 
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Questionário 33 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Frei Gaspar   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Uma a duas vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque aulas de 40 minutos e apostilas nem sempre são claras o suficiente para a 
resolução de alguns exercícios. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Na maioria das vezes o que temos na aula é uma apresentação e leve 
exemplificação da matéria. No Plantão, o professor conta com esses recursos dados 
anteriormente nas aulas em sala para nos fazer pensar e entender um pouco 
melhor. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, acho que tenho dificuldade em conectar algumas matérias a outras, o que 
muitas vezes é necessário. Também tenho dificuldade em fixar fórmulas, mesmo 
praticando bastante. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda no sentido de enxergar e entender melhor o conteúdo da matéria, além do 
fato de ser mais direto, da relação entre professor e aluno ser menos distante, o 
que por incrível que pareça, ajuda na compreensão dessa matéria 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Saber alguns conceitos e matérias às vezes é suficiente para algumas provas, e 
nesse caso o plantão seria dispensável. Mas para o real aprendizado, creio ser 
extremamente necessário, pelo menos no meu caso. Eu acredito que o real 
aprendizado não é quando você encontra uma resposta certa, mas quando você 
entende como chegou até ela, e o Plantão ajuda muito nisso. 
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Questionário 34 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º13   Unidade: Frei Gaspar   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre que eu faço TC e acho dúvidas. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para estudar 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão eu consigo perguntar e entender melhor, pois o professor resolve o 
exercício no meu ritmo. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a entender melhor e conseguir fazer os exercícios. Eu sugeria que tivesse 
mais de um professor, pois o plantão é muito lotado.  

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É muito importante e indispensável para a aprendizagem, pois não são todas as 
dúvidas que conseguimos tirar em sala de aula. 
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Questionário 35 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3ºEM   Unidade: Frei Gaspar   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Uma vez por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para resolver as dúvidas com os exercícios mais complicados. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão as dúvidas são maiores e a atenção do professor é maior. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Interpretação dos exercícios. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Você consegue pensar e refletir sobre o problema, raciocinar. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é necessário pois você pode acabar com todas as dúvidas, das mais simples até 
as mais difíceis. 

 

 

 

 

 

Observação: EM= ensino médio 
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Questionário 36 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3ºEM   Unidade: Frei Gaspar   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Uma vez por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para ajudar nas matérias que tenho mais dificuldade. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Matemática. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão as dúvidas são mais específicas. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Interpretação de problemas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda para raciocínio mais lógico de problemas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim; é necessário pois mesmo quem não apresenta muita dificuldade, apresenta 
dúvidas e também ajuda para um melhor desempenho. 
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Questionário 37 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 24 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Freqüento o plantão regularmente durante toda semana incluindo sábados e 
domingos. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Muitas vezes por ter dúvidas em exercícios mesmo conhecendo o conteúdo do 
assunto. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula eles explicam mais especificamente e no plantão é uma explicação 
superficial. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda bastante fazendo com que eu entenda coisas que não entendi em aula. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, sendo praticamente indispensável para a aprendizagem. 
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Questionário 38 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 26   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 24 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Praticamente todos os dias 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para retirar dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino em sala geralmente limita-se a exposição de conceitos básicos de cada 
assunto. O Plantão permite maior dinamismo de aprendizado por ser 
“personalizado”. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ao elucidar minhas dúvidas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é indispensável para o aprendizado relativo à resolução de exercícios. 
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Questionário 39 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Exatas   Unidade: Paulista   Data: 24 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Com uma frequência de sete vezes ao dia; (quando fico no cursinho para estudar) 
(Pode ser que o aluno, no caso, queira dizer “sete vezes por semana”) 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para esclarecer minhas dúvidas, e aprimorar mais conceitos da matéria. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, química e física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão temos mais liberdade para perguntar as dúvidas e mais tempo 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, apesar de gostar muito de exatas em matemática encontro dificuldades, 
esclarecendo com o plantonista 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajudam bem, aprendo do jeito que me ensinam. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, no sentido de as tirar dúvidas mais frequentes dos alunos, conceitos que às 
vezes nós alunos não conseguimos assimilar em sala de aula. É muito necessário, 
porque o aluno aprende mais tendo mais liberdade para perguntar 
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Questionário 40 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Paulista   Data: 24 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Diariamente. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para auxílios em resolver exercícios das apostilas e livros do curso. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão há o esclarecimento de dúvidas geradas pela aula e/ou exercícios; 
diferentes maneiras de se resolver um exercício; e alguns aprofundamentos na 
matéria. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Matemática – funções e na Física, cinemática. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão ajuda a compreender os enunciados da questão, o que está sendo pedido 
e como iniciar a questão. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É necessário/indispensável. 
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Questionário 41 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 21   Curso/Série: Engenharia   Unidade: Paulista   Data: 24 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Regularidade alta 

2) Por que você procura o Plantão?  

Por causa das dificuldades em determinadas disciplinas 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, química e matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

1) Você tem mais intimidade com a matéria 
2) Você faz perguntas que não faria em sala de aula 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Entender algumas fórmulas, a matéria em si e achar a aplicação de algumas 
fórmulas nos exercícios 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Além de ensinar como proceder p/ a resolução de exercícios o plantão ajuda a 
compreender melhor a matéria. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. O plantão é indispensável pois no cursinho, o aluno não tem muito tempo p/ 
aprender a matéria é demasiado importante existir plantonistas que ajudem o 
aluno a resolver exercícios e compreender melhor a matéria. 

 

 

 

Observação: Engenharia, no caso, é a carreira que se pretende prestar para o vestibular. 
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Questionário 42 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Cursinho   Unidade: Paulista   Data: 24 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Frequentemente em frequento o Plantão de Dúvidas. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque eu apresento algumas dificuldades nos exercícios, principalmente 
direcionados à exatas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Exatas. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino é individualizado focalizando mais minhas dúvidas. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, interpretação do exercício. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda na elaboração e interpretação dos exercícios. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão te ajuda a esclarecer o que você não aprendeu em sala de aula, com 
certeza é indispensável para esclarecer e finalizar a matéria. 
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Questionário 43 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 22   Curso/Série: Cursinho   Unidade: Paulista   Data: 24 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

1 ou 2 vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Dúvidas sobre questões 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática Química Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Na sala tem mais teoria, no Plantão são + resoluções sem tanta teoria. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Matemática (Probabilidade, Análise Combinatória, Juros) 

Física (Hidrostática e Física Moderna) 

Química (Orgânica, algumas coisas) 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda bem, sempre me indica a melhor saída para um exercício + difícil. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante e muito para quem está no início do aprendizado e quem sente 
dificuldade em exatas, sendo indispensável também para quem tem uma base mas 
precisa de alguma ajuda. 
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Questionário 44 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: cursinho   Unidade: Paulista   Data: 24 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Umas 3 vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas de exercícios ou de teoria. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão dá pra tirar melhor as dúvidas, mais ajuda específica. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, em exatas, cálculos e formas (provavelmente quis dizer “fórmulas”) 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda bem a resolver exercícios e entender teoria 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão ajuda muito, é indispensável. É nele que os alunos entendem o que não 
entenderam na aula. 
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Questionário 45 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Cursinho   Unidade: Paulista   Data: 23 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De segunda à sexta, 5 vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque não dá tempo de tirar todas as dúvidas com o professor após as aulas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Exatas. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

SALA PLANTÃO 
- teoria - aplicação 
- professor analisa as dificuldades da aula - o professor foca as dificuldades 

individuais 
- é difícil fazer uma pergunta idiota 
numa sala com 100 alunos 

- dependendo do professor, sem 
constrangimentos com perguntas idiotas 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Decorar fórmulas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a desenvolver uma linha de raciocínio diferente para o mesmo tipo de 
exercício. Dedução de fórmulas deduzíveis. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. É necessário quando perdemos a aula ou não conseguimos aprender com o 
método de ensino de um determinado professor. 
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Questionário 46 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 20   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data:    / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

5 vezes por semana 

2)   Por que você procura o Plantão?  

Porque não consigo entender o enunciado 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O plantão ajuda em exercícios e na sala de aula é ensinada a teoria. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, em identificar exercícios que requerem fórmulas específicas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Muito bem, não tenho nenhuma sugestão, acho que assim está bom. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é importante na resolução de alguns exercícios. 

 

 

 

 

 

 



 112 

Questionário 47 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Raramente 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para solucionar dúvidas e/ou exercícios não esclarecidos em aula 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, Português, Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o ensino é mais focado. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Português, regras gramaticais 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Português, regras gramaticais. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Importante, pois em aula, como a matéria (conteúdo) é extensa, o professor não 
consegue dar atenção às dúvidas de todos, no plantão o professor consegue dar 
atenção a todos. 
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Questionário 48 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre que tenho muitas dúvidas 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque às vezes não consigo tirar todas as dúvidas em aula ou resolver alguma 
tarefa de casa. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e física. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o professor nos dá mais atenção e há mais tempo. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Tiro todas as dúvidas que acabam ficando para trás em aula. 

Não tenho sugestões 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, para mim é indispensável, pois não há tempo suficiente em aula para tirar 
todas as dúvidas e há muitos exercícios no TC que eu não conseguiria fazer sem a 
ajuda do plantonista. 
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Questionário 49 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º   Unidade: Frei G.   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre que tenho alguma dúvida. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala o professor não consegue tirar a dúvida de todos. No plantão tem mais 
tempo e menos alunos. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Tiro as dúvidas que não tirei em aula. 

Não tenho sugestões. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é indispensável. 
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Questionário 50 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: semi   Unidade: S.B.C   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar minhas dúvidas e aperfeiçoar o que aprendi em sala de aula. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

física, matemática, química e português. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o professor tem mais tempo para tirar dúvidas individualmente. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão está facilitando o meu aprendizado. Na minha opinião, deveria ter 
matemática todos os dias. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. É indispensável, pois só com o que aprendemos em sala não é suficiente. 

pois só com o que aprendemos em sala não é suficiente. 

 

 

 

Observação: Semi= semiextensivo (compreende o curso pré-vestibular com duração de 
um semestre letivo). 
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Questionário 51 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Mais ou menos 2 vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas. Pegar matéria que eu não entendi. Fazer TC 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão você tem uma maior atenção e pode tirar suas dúvidas com maior 
facilidade 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho dificuldade em física pois não consigo entender a aula do professor na sala 
de aula. Tenho também pouca dificuldade em matemática às vezes por ser um 
pouco complexo. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Acho que me ajuda por ser um professor calmo que tem sempre a resposta em 
mente para minhas dúvidas 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é importante para ajudar as pessoas com dificuldade para estudar. 
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Questionário 52 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: extensivo   Unidade: Frei Gaspar - SBC   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De duas a três vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas sobre as matérias que eu tenho dificuldade. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, Matemática, Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão você pode receber uma atenção especial caso não entenda a explicação 
na primeira vez. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, tenho uma dificuldade maior em exatas em geral, na parte de aplicar as 
formas. (provavelmente “fórmulas”) 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda muito, principalmente em detalhes que passam sem querer. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é importante e necessário para que possamos compreender melhor as 
explicações dadas em sala de aula. 
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Questionário 53 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 2º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De segunda à sexta. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para esclarecer dúvidas sobre alguma aula, ou estudar para provas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Química, Física, Matemática e Português. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão, o professor direciona uma atenção muito maior do que na sala de 
aula. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho uma dificuldade maior em decorar assuntos, como fórmulas de matemática 
(geometria) e textos de geografia e história. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O professor se preocupa em tirar completamente as dúvidas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Acho que é importante, porém não indispensável. Creio que ajuda bastante no 
aprendizado, mas é possível aprender sem ele. 
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Questionário 54 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: semi   Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Costumo frequentar o plantão de dúvidas uma vez por semana, normalmente às 
segundas-feiras. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para obter informações e alguns “macetes” para resolver exercícios mais 
facilmente. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Procure mais ajuda em Física. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino em sala de aula é mais regrado, preso à apostila e à programação. Com 
os plantonistas, você tem mais liberdade de perguntar quantas vezes forem 
necessárias e de questionar conceitos primários, que, às vezes, dificultam o 
entendimento do restante da matéria. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Minha dificuldade específica é a parte da Mecânica e da Elétrica (Física). 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Não procuro tirar muitas dúvidas de Matemática, mas quando tiro, quase sempre 
é sobre Álgebra. Peço conselhos de como facilitar a resolução da questão. O 
plantão me ajuda nesse aspecto, me dá mais opções de como resolver exercício. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão, para mim, é importantíssimo. O fato de ter uma pessoa que estará lá 
caso você precise, em tempo fora de aula, é indispensável no processo de 
aprendizagem. O ambiente de estudo é bom e ao tirar dúvidas, a matéria se fixa 
bem mais na mente, facilitando na hora de simulados. 
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Questionário 55 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1 - 13   Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Costumo frequentar o plantão de dúvidas em média de uma vez por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Procuro o plantão quando encontro dúvidas e até mesmo para estudar. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala os alunos têm um tempo menor e a quantidade de alunos dificulta para 
que o professor possa atendê-lo tirando suas dúvidas. Já no plantão é mais aberto, 
o aluno pode ser atendido com mais facilidade. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho dificuldade nas disciplinas de História e Química. Não tenho facilidade em 
gravar o conteúdo de história. E em química, tenho dificuldade em interpretar os 
exercícios. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Sim, pois no plantão tenho mais tempo e posso direcionar todas as minhas dúvidas. 
Não. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, muito. No meu ponto de vista o plantão é necessário, pois lá eu consigo 
estudar e tirar as minhas dúvidas dos exercícios. Necessário, sendo indispensável 
para a aprendizagem. 

 

 

Observação: 1-13 indica que o(a) aluno(a) cursa o 1º ano na turma 13. 
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Questionário 56 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º/12   Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Uma vez por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque encontro dificuldades para realizar alguns exercícios do TC, ou quando 
falto. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão a explicação é exclusiva a você. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, Português e História. É difícil de ser identificada, porque ao estudar não 
apresento problemas, mas o resultado das provas, não são muito agradáveis. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

A realizar os exercícios que apresento problema. Dar exercícios diferente do que 
faço. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Importantíssimo. Ele é algo necessário e básico, mas às vezes é muito aluno e eu 
desisto de pedir ajuda. 
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Questionário 57 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: semi   Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Costumo freqüentar o plantão, sempre que possível, sem ou com dúvidas, sempre 
que estou aqui. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas de alguns exercícios, e reforçar algumas matérias antigas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, Matemática, Química e Biologia 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A sala de aula te dá toda a base para fazer exercícios, mas o plantão é mais 
pessoal, o professor explica somente para um, e tira dúvidas que às vezes na hora 
da aula a gente não tem. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Com certeza, tenho uma certa dificuldade em física, não que seja mais difícil que 
as outras matérias mas sim, o fato de que no ensino médio tive péssimos 
profissionais dando aula, o que complica na hora da aula e dos exercícios. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão de matemática é o mais importante, por ser vestibulando há dois anos, 
eu sei como é importante saber a matéria. E sempre procuro estudar essa matéria, 
porque sei como é não passar no vestibular por causa dela. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é indispensável, em 40 min de aula não é o suficiente para se passar na 
FUVEST, fazer exercícios e tirar dúvidas dos que você não conseguiu executar, é 
super necessário e indispensável. 
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Questionário 58 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 16   Curso/Série: 2º  Unidade: Frei Gaspar   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas a três vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para conseguir resolver os exercícios do TC e estudar para provas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, matemática e química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o atendimento ao aluno é mais personalizado e individualizado, 
fazendo com que ele compreenda melhor os conteúdos. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Fazer os exercícios (TC). Que o plantonista tenha mais horário, e explique mais 
devagar os conteúdos. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é fundamental para a aprendizagem. 
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Questionário 59 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 16   Curso/Série: 2º  Unidade: Frei G.   Data: 27 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para conseguir tirar dúvidas, fazer o TC, resolver os exercícios quer não consigo e 
estudar para prova. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, matemática e química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão eu consigo entender a matéria dada em sala, além de você ter o 
professor “só pra você” 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, física e matemática 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Gostaria que tivesse mais horário e mais plantonistas e que o plantonista 
explicasse com mais calma 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante e é necessário na aprendizagem. 
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Questionário 60 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 28 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Frequento o plantão de dúvidas diariamente, com exceção de fins de semana.  

2) Por que você procura o Plantão?  

Para solucionar dúvidas que aparecem frequentemente com a resolução de 
exercícios. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula o professor expõe a matéria e resolve exercícios padrões, enquanto 
no plantão acaba sendo direcionado às dificuldades que encontramos ao estudar a 
matéria. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho dificuldade em Física, e consigo identificá-la ao resolver exercícios. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Os plantonistas me ajudam a achar saídas para vários problemas de matemática, e 
acabam reforçando alguns conceitos que às vezes não ficaram bem entendidos. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é indispensável para a aprendizagem, é através dele que solucionamos 
as dúvidas que aparecem durante o período de estudo fora da sala de aula, e temos 
a oportunidade de corrigir as defasagens. 
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Questionário 61 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 28 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 vezes por semana 

2)   Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas dos exercícios que eu tento fazer sozinha. 

3)   Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino em sala de aula nos dá a teoria e a resolução de problemas feita pelo 
professor, enquanto o Plantão ajuda o que não conseguimos solucionar, mesmo 
após a teoria ter sido dada. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, eu erro muitas contas por distração e pressa. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O Plantão de Matemática me faz enxergar diferentes soluções em um só problema, 
tornando mais fácil sua resolução.  

Não tenho nenhuma sugestão, porque o Plantão já me ajuda muito. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, o Plantão é importante e indispensável, porque complementa o ensino dado 
na sala de aula, nos ajudando na prática, a solucionar dúvidas. 
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Questionário 62 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Paulista   Data: 28 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Com uma média de três vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

É o modo mais prático e eficaz de se tirar dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Principalmente as de exatas. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula o assunto abordado focaliza a ideia geral do assunto. Já no 
plantão é possível especificar mais o tema. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda com virtuosidade. Não. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é importante e, para muitos, necessário. 
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Questionário 63 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 31   Curso/Série: Extensivo   Unidade: S.B.C   Data: 30 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Dois dias por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque não consigo resolver todos os exercícios da maioria dos assuntos. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Sala – o assunto é dado com mais pressa 

Plantão – podemos ver todos os detalhes e tirar dúvidas dos exercícios que não 
entendemos na sala 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Dificuldades em tudo que exige raciocínio e cálculos. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a resolver todos os exercícios. Mais um dia na semana com o professor 
de matemática 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Muito importante pois sem o plantão não teria como aprender a matéria. 
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Questionário 64 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Frei Gaspar   Data: 30 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas específicas sobre a matéria e resolver exercícios de vários tipos. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O atendimento ao aluno é individual no Plantão, ajudando a tirar dúvidas mais 
específicas ou retomando o assunto não compreendido em sala de aula. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não sei. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Resolvendo exercícios no Plantão (e, dessa forma, estudando), posso tirar dúvidas 
sobre os que não consegui resolver e, se não entendi algum assunto tratado em 
aula, tenho a oportunidade de que o plantonista me explique e eu passe a entender. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante e necessário, já que dá ao aluno a oportunidade de compreender a 
matéria e até mesmo passar a gostar dela. 
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Questionário 65 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 31 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De uma a quatro vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Tirar dúvidas sobre a matéria e os exercícios.  

Eventualmente para buscar aprofundamento sobre determinado assunto. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, Química e Matemática. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Na sala de aula os professores geralmente não possuem tempo suficiente para se 
aprofundar na matéria. No Plantão podemos fazer isso e tirar dúvidas sobre 
assuntos variados. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Química. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Tirando as dúvidas e ensinando novas maneiras de pensamento e resolução de 
exercícios 

Alguns plantonistas deveriam explicar com menos pressa e mais clareza. Outros 
deveriam dominar mais o assunto para não demorar tanto. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, o Plantão é indispensável para a aprendizagem. 

Além de tirar dúvidas sobre a matéria, os plantonistas aconselham sobre assuntos 
ligados a universidades e métodos de estudo. 
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Questionário 66 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 31 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

2 vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para esclarecer algumas dúvidas de exercícios 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino em sala eu aprendo matérias novas e de formas novas e no plantão 
aprendo a aplicar o que estudei, esclarecendo dúvidas imediatas 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, principalmente em matérias que não aprendi no ensino médio 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Mostrando uma forma mais simples de fazer exercícios. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é necessário para complementar a aprendizagem 

 

 

 

 

 

 



 132 

Questionário 67 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 20   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 31 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De 3 a 5 dias por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque procuro por dicas úteis às resoluções de questões. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Química, Física e Matemática. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No Plantão há uma maior proximidade entre aluno e “professor”. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Tenho grande dificuldade com conceitos de Física e Matemática. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

No Plantão de Matemática é possível aprender diferente maneiras de resolver um 
problema. 

Sem sugestões. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, muito importante, pois nos ajuda no que não sabemos e orienta nos nossos 
erros. 
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Questionário 68 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 28   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 31 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

2 a 3 vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Esclarecer conceitos e exercícios difíceis das matérias. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula é muito rápido e com uma ideia mais geral sobre os assuntos. No 
plantão conseguimos esclarecer melhor as dúvidas. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Cálculo e vocabulário específico. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Esclarecendo minhas dúvidas sobre conceitos e mostrando outras formas de 
resolver os exercícios. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é indispensável em uma rotina de cursinho, já que as aulas são muito rápidas, 
o conteúdo é bastante extenso incluindo muitos exercícios tarefa os quais não 
conseguimos fazer todos. 
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Questionário 69 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 31 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

4 dias por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para resolução de questões. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física, Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Na sala de aula não é ensinada teoria, com poucas questões resolvidas. No plantão, 
através da resolução de exercícios, aprendemos o conteúdo. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Esclarecendo dúvidas que não foram tiradas em sala. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. O Plantão é importante porque complementa as aulas em sala, e dá suporte 
para o aprendizado, sendo assim necessário. 
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Questionário 70 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 16   Curso/Série: EM 3º   Unidade: SBC   Data: 3 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Tirar dúvidas de exercícios 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Embora o ensino em sala seja importante, fazer exercícios no plantão, você 
exercita mais o raciocínio e tira as dúvidas mais rápido e mais focado no assunto. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho mais dificuldade de esquematizar os problemas para resolvê-los 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda preenchendo algumas falhas que ficaram nas aulas 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim o Plantão é muito importante e necessário, para que se aperfeiçoe algo não 
bem trabalhado em sala. 
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Questionário 71 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 03 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

2 vezes por semana 

2)   Por que você procura o Plantão?  

Porque eu acho que rende mais do que estudar sozinha 

3)   Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o professor dá mais atenção e eu acho mais fácil de entender, pois tem 
menos pessoas. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Em matemática tenho mais dificuldade em álgebra. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda tirando dúvidas principalmente de álgebra, que o professor não tem 
tempo para tirar na aula. 

Não, assim já está muito bom. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é muito importante pois complementa o que é dado em aula 
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Questionário 72 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Frei Gaspar   Data: 03 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De segunda a sexta 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque preciso tirar minhas dúvidas e saber alguns tópicos mais aprofundados. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão eu consigo pensar e assimilar com mais calma e assim aprender 
melhor. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não consigo desenvolver muito meu raciocínio lógico. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Entendo mais como resolver os exercícios. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É indispensável, já que não tiro apenas dúvidas, como também, aprofundo meu 
conhecimento em assuntos que não dá mais tempo de aprofundar em aula. 
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Questionário 73 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 23   Curso/Série: Semi   Unidade: S.B.C   Data: 30 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Com muita regularidade. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Eu procuro o plantão para fazer os exercícios-tarefa e resolver exames de 
vestibulares de anos anteriores. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e física. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o ensino é particular, e isso ajuda a tirar dúvidas que em sala de aula é 
um pouco inconveniente perguntar. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Eu acho que tenho algumas dificuldades específicas. Em Química e Biologia. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

A resolver exercícios que sozinho eu não conseguiria. A sugestão é focar exercícios 
de vestibulares que o aluno pretende prestar. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Na minha opinião o plantão é muito importante, indispensável para a 
aprendizagem. 
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Questionário 74 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º13   Unidade: Frei   Data: 03 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para estudar p/ provas, tirar dúvidas sobre as matérias. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e física. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão você tem como o professor te explicar mais detalhadamente. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantonista nos ajuda na resolução de exercícios e/ou mat perdidos e também 
nos ajuda a estudar p/ provas. (mat = matéria) 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. É necessário para que não nos sobre dúvidas, que possamos ir bem nas 
provas e possamos conseguir acompanhar as aulas sem dificuldades. 
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Questionário 75 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º13   Unidade: Frei Gaspar   Data: 03 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Pois tenho dificuldade em fixar a matéria. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão você tem como mais oportunidades de tirar dúvidas 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a tirar todas minhas dúvidas na matéria, não tenho sugestões. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Muito importante, pois você consegue estudar mais, pois não trava em nenhuma 
dúvida. 
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Questionário 76 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º ano do E.M.   Unidade: Paulista   Data: 4 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre que surgem dúvidas, praticamente todos os dias. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para esclarecer dúvidas de exercícios que não consigo resolver. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o atendimento é individual e resolve exclusivamente as minhas dúvidas 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não, somente alguns exercícios isolados. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda a pensar em ideias de resolução que eu não havia pensado antes. Ajudaria 
mais se não tivesse tanta fila. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. É indispensável pois somente após resolvermos todos os exercícios é que 
sabemos que realmente aprendemos a matéria. 
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Questionário 77 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Extensivo   Unidade: Paulista   Data: 04 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Todos os dias. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Dificuldade ao resolver determinados exercícios. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, química e matemática. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão a atenção do professor é direcionada de modo individual aos alunos. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ao mostrar formas eficazes de resolver problemas, o plantão me direciona nos 
outros exercícios (geralmente matemática segue um padrão). Sem sugestões. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, considero fundamental. Dúvidas respondidas na hora em que surgem ajudam 
a manter o ritmo de estudo. 
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Questionário 78 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 04 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Diariamente 

2) Por que você procura o Plantão?  

Tirar dúvidas 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão é mais detalhado. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, funções. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

De forma clara e objetiva, não. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Muito importante, necessário para a prática de exercícios, que possuem muitos 
macetes que às vezes não são passados em sala de aula. 
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Questionário 79 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º   Unidade: Paulista   Data: 04 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para esclarecer dúvidas 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A individualidade 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, mas não consigo identificá-la. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Sim, não tenho sugestões, me ajuda o suficiente. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão ajuda a dar continuidade nos estudos, quando por algum motivo 
surgem dúvidas que atrapalham o andamento. Na minha opinião, o plantão se 
torna indispensável. 
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Questionário 80 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º   Unidade: Paulista   Data: 4 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre 

2) Por que você procura o Plantão?  

Esclarecer dúvidas 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão não tem nenhuma outra pessoa para ser atendida ao mesmo tempo que 
você. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Trigonometria e Geometria. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão ajuda bem, está ótimo como está. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, ele é indispensável para entender a matéria 
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Questionário 81 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 16   Curso/Série: 2º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 06 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Quase nunca, porque não tenho tempo. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar minhas dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão a atenção é mais voltada para você. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, em física. Muitas fórmulas para decorar. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão me ajuda, mostrando os erros que muitas vezes eu nem percebo. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, o plantão é indispensável porque sempre fica alguma dúvida quando eu vou 
fazer exercícios sozinha. 
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Questionário 82 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: semi   Unidade: SBC   Data: 6 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De vez em quando. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar minhas dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula é muito corrido e no plantão é bem mais tranquilo. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho várias dificuldades, com logaritmo, sistema e em outras matérias como 
português, geografia e história. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Aprendo o que não consigo em sala de aula. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Bastante. 
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Questionário 83 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 16   Curso/Série: 2º Colegial   Unidade: Frei Gaspar   Data: 06 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Frequentemente 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para poder tirar dúvidas surgidas em aula ou na resolução de algum exercício. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, Química e Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o ensino é mais voltado para aquela dúvida, na sala é geral. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não uma específica, mas sim em alguns exercícios 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a terminar o exercício que estou com dificuldade. Nenhuma sugestão, 
gosto do plantão do jeito que é. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é muito importante, principalmente para aqueles que têm maior 
dificuldade e não conseguem tempo para tirar as suas dúvidas em sala de aula. 
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Questionário 84 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 15   Curso/Série: 1º 13   Unidade: Frei Gaspar   Data: 06 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De segunda a sexta 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar minhas dúvidas de sala e das provas do Senai 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão você pode tirar suas dúvidas, o número de alunos é menor e pode tirar 
as dúvidas do TC. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não, apenas em montar sistema 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a fazer os exercícios que eu não consigo, sem sugestões 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, no plantão você pode reforçar a matéria vista em aula, tirar suas dúvidas, e 
até aprender mais 
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Questionário 85 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Extensivo (N)   Unidade: Frei Gaspar   Data: 30 / 10 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Não há uma regularidade. Freqüento o Plantão de Dúvidas à medida em que 
dúvidas específicas de alguns exercícios vão surgindo. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque necessito de ajuda em alguns exercícios específicos ou, em raras ocasiões, 
com a matéria em geral. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física e Matemática. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O Plantão além de ser individual, auxilia em dúvidas específicas que não são 
tiradas na sala de aula, além de haver mais tempo para explicações. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não. Acho que as dificuldades estão em alguns exercícios, não no assunto ou 
matéria como um todo. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O Plantão me ajuda a resolver exercícios de maior dificuldade e a fixar melhor 
fórmulas e modos de resolução. Acho que deveria haver mais plantonistas em dias 
e horários diferentes para que os mesmos não fiquem sobrecarregados. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é muito importante, indispensável para a aprendizagem. É nele que 
temos as reais dimensões das nossas dificuldades e facilidades em cada matéria. 

 

Observação: (N) quer dizer curso noturno. 
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Questionário 86 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 19   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 07 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De um a dois dias por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para esclarecer qualquer dúvida que venho a ter em relação a algum exercício. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Durante a aula não é possível saber as dúvidas que possuo. Mas depois com os 
exercícios surgem as dúvidas que podem ser esclarecidas com o plantonista. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, com Geometria. Muitas vezes demoro a enxergar o que o exercício pede. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Esclarecendo minhas dúvidas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim já que o plantão oferece uma visão mais ampla do assunto que tiramos a 
dúvida. 
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Questionário 87 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 20   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 07 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Vou aos plantonistas com muita frequencia 

2) Por que você procura o Plantão?  

Procuro o plantão para saber a resolução de exercício que eu não soube fazer. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

As disciplinas que mais procuro são Matemática, Física e Química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A diferença é que no plantão o ensino é personalizado. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Tenho depende da matéria. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Particularmente em Matemática o plantonista me ajuda indicando aonde eu errei 
no exercício que fiz. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, dispensável ou não depende do aluno. 
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Questionário 88 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 10 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Buscar auxílio em exercícios que não encontrei solução e aprofundamento em 
algumas matérias 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e História 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão eu posso focalizar o problema e fazer vários exercícios daquele assunto, 
mantendo meu próprio ritmo e não o da classe. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

História, por ter muitas datas e fatos importantes numerosos.  

Geografia, quadro natural 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Acho que matemática por ser uma matéria com grande índice de dúvidas, não 
deveria ter só 1 plantonista; e em todos os dias da semana, o que não acontece. O 
plantonista poderia ter um material paralelo do qual pudesse tirar exercícios 
extras para os alunos interessados. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Não que seja indispensável, pois há outros métodos para ajudar paralelamente o 
aprendizado. Mas é de grande valor, porque você consegue que uma outra pessoa, 
fora o professor, tente te ensinar certo conteúdo; um novo ponto de vista sobre o 
mesmo conteúdo. 
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Questionário 89 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 16   Curso/Série: 3º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 10 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas vezes por semana em média. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas de exercícios específicos, não de uma matéria inteira. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Exatas. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A atenção do professor. No plantão, por ter mais tempo, o professor pode lhe 
ensinar de maneira mais detalhada, facilitando o aprendizado. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, Biologia, por ter muitos termos incomuns ao dia-a-dia. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda-me na rapidez de resolução dos exercícios, muitas vezes, nos 
proporcionando novas maneiras de resolução. 

Como sugestão deveria haver plantonistas da matéria todos os dias. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, no meu caso é indispensável, tendo em vista que na aula não há como tirar 
todas as dúvidas. 
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Questionário 90 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3.31   Unidade: Frei Gaspar   Data: 10 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Uma vez por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para esclarecer dúvidas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, Matemática e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala o ensino é voltado para a turma no geral, no plantão é mais específico. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não sei. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda sempre que é necessário, esclarecendo minhas dúvidas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante para aqueles que procuram se aprofundar mais em determinado 
conteúdo para assim estar mais preparado para o vestibular. 
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Questionário 91 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º   Unidade: Frei Gaspar   Data: 10 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Uma vez por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas não-esclarecidas na aula ou para ajudar na resolução de 
exercícios 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão você tem uma explicação exclusiva e direcionada. Normalmente o 
entendimento da pergunta é mais fácil. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Cinética, história e geografia. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ele me mostra novas maneiras de resolver exercícios convencionais. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É necessário, pois em uma sala de aula dificilmente você vai conseguir tirar todas 
as dúvidas que você tem, além de conseguir explicações específicas e de um modo 
diferente do seu professor da sala. 
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Questionário 92 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 10 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre que tenho dúvidas procuro os plantões, ou seja, ao menos uma vez por 
mês. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas que não consigo desenvolver sozinha. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Exatas. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão há menos pessoas, portanto a atenção é maior e consigo absorver mais 
informação com isso. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, em trigonometria e óptica. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda muito, ainda mais quando a teoria que eu tenho em sala, não é 
suficiente. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante, pois muitas vezes os professores não têm tempo disponível para dar 
maiores explicações, e com o plantão as dúvidas são esclarecidas de forma mais 
ampla, sendo indispensável. 
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Questionário 93 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 10 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Semestre passado frequentava toda semana. Esse semestre está mais corrido, mas 
procuro vir sempre que consigo. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas da coleção e das aulas que não entendi muito bem. Também na 
hora de fazer trabalhos. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o professor consegue te dar mais atenção e explicar com mais calma e 
com mais detalhes. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, em trigonometria e na frente de Elétrica em física. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda muito para entender os detalhes dos exercícios, e às vezes até ajuda a 
lembrar coisas mais básicas, mas que já havia esquecido. Também ajuda quando 
tem provas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim. Para mim é necessário, pois além de ajudar sempre acabamos aprendendo 
mais. 
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Questionário 94 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: 3º E.M   Unidade: Paulista   Data: 11 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Todos os dias letivos. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Por dificuldades com as matérias de exatas. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática. Física. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão há um ensino ficado nas dificuldades individuais. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, tenho dificuldade em enxergar uma possível maneira de iniciar os problemas 
de exatas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O Plantão de Matemática me ajuda a entender o que me pede a questão e a 
enxergar soluções. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é essencial para a aprendizagem. Porque é na hora de fazer os 
exercícios sem o professor que surgem os maiores problemas. 
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Questionário 95 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º E.M   Unidade: Paulista   Data: 11 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Todos os dias letivos. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque me ajuda a resolver exercícios que tenho dificuldade e que em sala de aula 
eu não aprendi. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino de plantão é mais individualizado e específico. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, de interpretar enunciados de matemática. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a entender os exercícios. Não tenho sugestão porque já é ótimo. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é importante e indispensável para a aprendizagem, já que complementa 
as matérias dadas em aula. 
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Questionário 96 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 21   Curso/Série: Curso-Noite   Unidade: SBC   Data: 13 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

De 2 a 3 vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Procuro o Plantão para melhorar e exercitar meu aprendizado, tirando dúvidas, 
descobrindo novas maneiras de resoluções. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Exatas. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No Plantão o ensino é focado nas dúvidas dos alunos, em sala de aula o ensino 
abrange uma sala com mais alunos, não podendo sanar as dúvidas de todos. No 
plantão é possível trabalhar cada dificuldade de cada aluno. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, com exatas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão ajuda a sanar minhas dificuldades e dúvidas com exercícios resolvidos 
fora da sala de aula. Sugiro que o Plantão de Matemática aconteça todos os dias da 
semana, com o acréscimo também de mais professores (para não sobrecarregar). 
Pode ser que todos os dias seja um exagero, mas seria proveitoso que os dias de 
plantão de Matemática aumentassem. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é muito importante, sendo muito necessário, pois é um recurso a mais 
que o aluno tem para melhorar suas expectativas. Faz a diferença. 
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Questionário 97 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Curso objetivo   Unidade: Paulista   Data: 17 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Quase todos os dias. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque surgem dúvidas nas matérias novas dadas na sala de aula e que não 
convém perguntar no momento da explicação. Além disso eu recorro ao plantão 
para me auxiliarem na resolução de exercícios mais complexos. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Procuro mais em Exatas: Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A diferença é que no plantão eu posso ter um atendimento mais atencioso e 
personalizado; excetuando isso, não há diferença. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, a dificuldade de abstrair assuntos teóricos e abstratos. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

O plantão ajuda em explicar conceitos ou exercícios em que há dúvidas. Não tenho 
nenhuma sugestão. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão tem uma fundamental importância – para mim – na explanação de 
alguma matéria nova, além de oferecer uma assistência ao aluno e facilitando a 
assimilação de conhecimento. 
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Questionário 98 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 23   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 14 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Todos os sábados 

2) Por que você procura o Plantão?  

Porque tenho dúvidas específicas e aprendo bastante com um atendimento 
individual 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e Física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula você encontra uma explicação abrangente no plantão há uma 
explicação específica as suas dúvidas. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim. Interpretação de enunciados. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Em matemática o plantão me ajuda muito. Interpreto melhor os enunciados, tenho 
diferentes soluções para o mesmo exercício e posso aplicá-las em exercícios novos. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é indispensável, pois é muito difícil o professor identificar dúvidas 
específicas de todos os alunos. Para mim, o plantão foi fundamental. Cresci muito 
em conhecimento graças às dúvidas solucionadas. 
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Questionário 99 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 21   Curso/Série: Curso   Unidade: Paulista   Data: 14 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas ou ajudar a fazer problemas que sei fórmulas mas não sei 
aplicá-las 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, física e química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula os professores ensinam passo a passo. No plantão você tem que ter 
uma ideia de como chegar ao resultado que o plantonista chegou. Quando você 
não entende o plantonista lembra como fez para chegar no resultado. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Química. Dificuldade em lembrar de nomes de compostos inorgânicos para fazer 
reações e algumas funções orgânicas. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Sim, o jeito que eles ajudam é adequando àquilo que necessito, às vezes dando 
dicas que complementam a aula do professor. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Ele é importante e indispensável, porque não dá para os professores tirarem todas 
as suas dúvidas, além disso são muitos alunos que necessitam do plantão para 
poder nos ajudar. 
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Questionário 100 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: 3º ano   Unidade: Frei Gaspar   Data: 19 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Duas a três vezes por semana. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Procuro o Plantão para conseguir resolver exercícios que eu não consigo resolver 
sozinho e para revisar alguns assuntos que já esqueci. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física e Química. 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino no plantão é dirigido à necessidade que o aluno tem, tornando o estudo 
mais produtivo do que na sala de aula. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Eu tenho dificuldades em alguns exercícios de física (como óptica) e em alguns na 
matemática (como função trigonométrica e logarítmica). 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

No plantão, o plantonista consegue fazer eu enxergar alguns passos para a 
resolução do problema que sem eles é difícil resolvê-lo. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, quando o estudante quer entrar em algum lugar concorrido a ajuda do 
plantão é fundamental pois é lá que você consegue tirar suas dúvidas e consegue 
resolver exercícios mais complexos. 
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Questionário 101 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Humanas   Unidade: Paulista   Data: 21 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Sempre. 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para tirar dúvidas que possam cair no vestibular. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática, Física, Química e Biologia 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Na sala de aula o professor ensina as fórmulas, no plantão ensinam como utilizá-
las. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, Matemática. 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Me ajuda a resolver problemas, ensinar macetes e rever fórmulas. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante. É necessário, pois os plantonistas ensinam algumas dicas e macetes 
dos exercícios 
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Questionário 102 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 18   Curso/Série: Cursinho   Unidade: Paulista   Data: 21 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

Diariamente (Durante a semana) 

2) Por que você procura o Plantão?  

Tirar dúvidas, esclarecer raciocínio 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Física, Matemática, Química 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Mais tempo para abordar um assunto. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Sim, Sim 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda bastante. Acho que não, raciocínio matemático é bastante pessoal, o plantão 
ajuda no auxílio, e na indução do raciocínio. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante, transmite mais confiança ao aluno. 
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Questionário 103 – Plantão de Dúvidas  

Idade: 17   Curso/Série: Semi   Unidade: Paulista   Data: 21 / 11 / 08 

1) Com que regularidade você frequenta o Plantão de Dúvidas? 

3 vezes por semana 

2) Por que você procura o Plantão?  

Para resolver exercícios que não consegui e não tenho oportunidade de perguntar 
em sala de aula. 

3) Quais as disciplinas que procura mais? 

Matemática e física 

4) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão sou atendido individualmente. 

5) Você acha que tem alguma dificuldade específica? Consegue identificá-la? 

Não 

6) Especificamente em Matemática, como o Plantão te ajuda? Alguma sugestão para 
que ajude mais? 

Ajuda a resolver exercícios em que tive dificuldade e permite que eu aprenda a 
acompanhar a resolução. 

7) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Necessário pois é um complemento ao ensino em sala de aula. 
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QUESTIONÁRIOS – PLANTONISTAS 
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Questionário 1 – Plantonistas  

Idade: 33   Disciplina(s): Geografia   Data: 24 / 11 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Esclarecer eventuais dúvidas, assistência para pesquisas, repor matéria perdida 
em sala, curiosidades. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No Plantão o atendimento é mais pessoal, muitos alunos têm medo e/ou vergonha 
na sala perante aos colegas e professores. Qualificação e experiência na atuação de 
plantonistas na resolução de problemas. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Dificuldades básicas (educação básica precária), falta de interesse em leituras, 
desconhecimento, de um eficaz plano de estudo, falta de orientação.  

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Orientando na solução, e até questionando determinados assuntos fazendo com 
que o aluno possa refletir. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O plantão é indispensável para a aprendizagem. Senão esse processo ficaria 
incompleto. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

Os professores do plantão possuem condições de detectar as dúvidas dos alunos 
devido ao seu contato direto com as dificuldades e falhas de alunos. 
Importância atualmente cada vez maior nas questões interdisciplinares. Os 
plantonistas também atuando de maneira integrada são de suma importância. 
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Questionário 2 – Plantonistas  

Idade: 19   Disciplina(s): mat/fís   Data: 25 / 11 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Os alunos buscam entender a matéria ensinada em aula, seja pedindo uma 
explicação, seja pedindo a explicação de um exercício em especial. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula, o professor ensina alunos com dificuldades e outros com 
facilidade em aprender a matéria. Logo ela pode ser proveitosa para alguns mas 
insuficiente para os demais. Já no plantão, o plantonista consegue perceber o 
quanto o aluno entende do assunto e explica conforme o seu conhecimento. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Alguns alunos esquecem-se de assuntos que aprenderam não tão recentemente, o 
que faz com que eles não enxerguem a solução do problema que, muitas vezes, é 
simples. Outros não entendem conceitos e buscam apenas a utilização de fórmulas. 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Às vezes, a forma com que o professor explicou a matéria não foi clara e o 
plantonista, ao utilizar outra maneira, faz o aluno entender. Mas, geralmente, o 
aluno tem dificuldade em um exercício específico que pode ser facilmente resolvido 
por um método que o plantonista conhece. O plantonista pode ajudar mais ainda 
se sempre estiver com a matéria “fresca” na cabeça e se estiver disposto a ensinar. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Esclarecer dúvidas é essencial para o aprendizado, uma vez que os livros apenas 
encaminham a resolução de exercícios com alguns exemplos. Considero, 
entretanto, o Plantão dispensável uma vez que os professores oferecem seus 
intervalos de aula para ajudar os alunos, além dos colegas de classe que muitas 
vezes conseguem resolver a dúvida. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

Os plantonistas devem ter domínio da matéria, didática e disposição. 
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Questionário 3 – Plantonistas  

Idade: 26   Disciplina(s): Química/Biologia   Data: 25 / 11 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

A maior parte dos alunos procuram para a resolução de exercícios de vestibular 
que exigem mais raciocínio que teoria. Um pequeno número procura em busca de 
teoria simplesmente. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O plantão permite um tempo maior de contato do aluno com o professor e permite 
que todos os tipos de dúvidas possam ser perguntadas. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Interpretação do texto da questão e aplicação da teoria. 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Ajuda a resolver os exercícios com maior proximidade que com os professores. 
Pode ajudar mais, se houver mais tempo para o aluno esclarecer as dúvidas. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é importante. Para alguns é necessário para a aprendizagem. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

É importante para o aprimoramento dos alunos. Alguns alunos acompanham as 
dúvidas com os plantonistas ao longo de todo o curso. 
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Questionário 4 – Plantonistas  

Idade: 36   Disciplina(s): F/M    Data: 05 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Na maioria das vezes por não perseverarem 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino em sala de aula vira apresentar o assunto. O plantão vira modelar o 
raciocínio, privilegia a discussão sobre o assunto. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Falta de entendimento da teoria 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Vide questão 2) 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

Vide questão 2) 
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Questionário 5 – Plantonistas  

Idade: 22   Disciplina(s): Mat/Fís   Data: 05 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Por vários motivos: para completar o seu conhecimento da matéria, para revisar a 
matéria, para tirar dúvidas, pedir informações e dicas para o vestibular, etc. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A principal diferença é a atenção. Na sala de aula a atenção do professor se 
distribui para cada aluno da sala, enquanto que no plantão o aluno tem toda a 
atenção do plantonista. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Falta de atenção, dificuldade para desenvolver um raciocínio lógico e cansaço. 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Dando uma atenção especial para o aluno (ajudando-o se necessário). Uma boa 
ideia seria implantar um plantão de dúvidas em todas as escolas para ajudar no 
ensino. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Acho que é mais uma ajuda pro aluno, é algo que facilita a aprendizagem embora 
não seja impossível uma aprendizagem sem o plantão. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

A interação “professor e aluno” é algo realmente especial que o plantão 
proporciona. Isso permite que o professor identifique os erros cometidos pelos 
alunos e corrigindo-os. 
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Questionário 6 – Plantonistas  

Idade: 34   Disciplina(s): F/M    Data: 05 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Em geral para sanar dúvidas.  

Outros para aulas. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Depende do estágio do aluno. Se ele for forte, a aula será gratificante e útil, e o 
plantão, mais raramente, também. Se ele for fraco, o plantão é a única salvação. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Problemas em interpretação de texto. Falta de conhecimentos prévios. Falta de 
organização e orientação no estudo. Descostume em assimilação de grande 
quantidade de informação em pouco tempo. 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Para poder ajudar mais exige-se uma articulação entre plantão e aula em classe. 
De qq forma, poderia-se expandir o plantão p/ o oferecimento de aulas (com 
pequeno grupo) ministradas pelos próprios plantonistas. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante e indispensável a qualquer tipo de aluno. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

Existe um desrespeito notório da entidade p/ com o plantão (que reflete também 
aos alunos). Investimentos em treinamento, material e pedagogias em estratégias 
de ataque a problemas ou a situações que envolvem este trabalho seria bom. 
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Questionário 7 – Plantonistas  

Idade: –   Disciplina(s): Geografia   Data: 05 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Normalmente para tirar dúvidas. Mas existem outros motivos como: apoio 
emocional, consultas sobre a qualidade da faculdade, medo do futuro, incerteza 
quanto aos próprios conhecimentos etc. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

A diferença está na proximidade. O aluno sente mais segurança de falar sobre seus 
anseios e dúvidas com um professor plantonista. A informalidade deixa ele à 
vontade de um modo que não é possível em sala. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

A principal dificuldade é conceitual. Mas há dificuldade de interpretação em todas 
as disciplinas.  

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

É um apoio educacional que dificilmente será comparado a outro. Uma vez que 
possibilita ao aluno ver o professor como uma pessoa e não como um professor que 
está numa posição superior. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Acredito que em alguns casos é fundamental. Existem alunos que chegam no início 
do ano na superfície dos conhecimentos e no final de um ano é bom ver o quanto 
eles crescem. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

Possibilita o engrandecimento bilateral. O aluno encontra o apoio necessário. E o 
plantonista amadurece dentro do conhecimento de sua disciplina. Porque ao longo 
de alguns anos desenvolve um raciocínio matemática, geográfico ou histórico etc, 
que talvez não fosse possível de outro modo ou somente mais tarde aconteceria. 
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Questionário 8 – Plantonistas  

Idade: 29   Disciplina(s): História    Data: 08 / 12 / 2008 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Para esclarecerem dúvidas acerca de exercícios e parte do conteúdo da matéria 
ensinada em sala de aula mas que não compreenderam naquele momento, além da 
busca de métodos de estudo de História 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O Plantão é uma forma de ensino mais particularizada, pois o aluno dispõe de 
bastante tempo para sanar suas dúvidas, o que nem sempre é possível ser 
realizado em sala de aula. O ensino em sala de aula deve seguir em certa 
padronização para o entendimento comum. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Sim. Muitos não conseguem associar períodos históricos e fatos que ocorrem numa 
mesma época em espaços geográficos diferentes, não conseguem utilizar a História 
como uma coisa única, se prendem à divisão História do Brasil X História Geral 
como se fossem separadas e não influenciassem uma na outra, além de se 
prenderem de forma exagerada na mera repetição do conteúdo dos livros.  

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

O Plantão acaba por fazer o aluno se desprender de métodos de estudo que não 
resultam em real entendimento do conteúdo programático. Uma maior integração 
entre os professores e plantonistas geraria bons resultados. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importante sim, necessário e indispensável à aprendizagem pois complementa 
parte do trabalho do professor, permitindo o aprofundamento da matéria 
conforme o entendimento do aluno. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

O fato de ser um ensino individualizado e mais direcionado permite que o 
conhecimento possa fluir sem a necessidade de seguir-se um determinado 
cronograma, permitindo associações e exposição de conteúdos que nem sempre o 
professor em sala de aula teria liberdade e tempo de transmitir aos alunos, além 
do fato de que o aprendizado se dá de maneira mais informal o que, em alguns 
casos, gera maior entendimento da matéria. 
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Questionário 9 – Plantonistas  

Idade: 27   Disciplina(s): História    Data: 08 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Para esclarecer dúvidas antes das provas e, para alunos do cursinho, estudar com 
orientação. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Na sala tem vários alunos, a relação é + distante entre o professor e o aluno, a 
matéria passa mais corrida fazendo c/ que algumas dúvidas fiquem p/ trás. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Sim, existem aqueles com mais dificuldade de atenção, outros são mais atentos 
para entender.  

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Ajuda auxiliando os alunos nos pontos que eles não sabem, seja este ponto de 
explicação de ontem ou de hoje. Acho que funciona legal do jeito que é. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão ajuda e muito, acho necessário, porém, por outro lado, muitas vezes 
acomoda o aluno a deixar p/ o plantão, ou não tentar entender sozinho. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

Ajuda a fazer o aluno que não está entendendo uma matéria poder tirar dúvidas e 
no dia seguinte acompanhar a aula sem se perder, evitando que isso se torne uma 
bola de neve. 
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Questionário 10 – Plantonistas  

Idade: 21   Disciplina(s): Português   Data: 08 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Geralmente, os alunos procuram o plantão para esclarecer dúvidas geradas em 
sala de aula. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

O ensino em sala de aula não atinge todos os alunos, pois o professor não consegue 
detectar as dificuldades de todos os alunos, já o plantão é voltado para o ensino 
individualizado. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Sim, déficit de atenção; dislexia entre outros problemas de aprendizagem.  

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Ajuda a sanar dúvidas e dificuldades individuais. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

O plantão de dúvidas auxilia os alunos que não acompanharam a linha de 
raciocínio do professor, e também aqueles que não entenderam nada da matéria 
aplicada em sala de aula. 
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Questionário 11 – Plantonistas  

Idade: 19   Disciplina(s): Fís/Mat   Data: 09 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Os alunos procuram o plantão para acabar com uma dúvida específica em certa 
matéria, e isso acontece quando estão realizando seus próprios exercícios e não 
tem o professor disponível. Aí eles procuram o Plantão. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Em sala de aula, a matéria é dada para todos na sala do mesmo jeito.No plantão, a 
dúvida de cada aluno individualmente é tirada. Ou seja, no plantão tratamos da 
dificuldade dos alunos. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Em alguns alunos, identifiquei uma certa preguiça. O aluno nem tenta resolver a 
questão e já corre para pedir ajuda. Em outros casos, o aluno não tem a base 
necessária para resolver a questão (artifícios para resolver). Por exemplo, as 
pessoas do cursinho e que não fizeram colegial direito.  

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

O aluno seleciona a sua dúvida (ou dúvidas) e pede para que o plantonista o ajude. 
O plantonista mostra a melhor forma para a resolução da questão e esclarece o 
aluno em que ponto que ele está errando. Sem sugestão. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

O Plantão é importante e necessário para a aprendizagem, pois quando o aluno 
está resolvendo suas questões sozinho é que surgem as verdadeiras dúvidas. O 
plantonista está lá para ajudá-lo. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

A disposição dos plantonistas em ajudar os alunos é importante. Quando os 
professores não estão acessíveis, os plantonistas estão. O Plantão resolve as 
dúvidas mais importantes do aluno, que o fazem aprender realmente, pois é a 
dúvida que aparece quando estão realizando seus exercícios. A dúvida é 
respondida individualmente; diretamente na dificuldade do aluno. 
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Questionário 12 – Plantonistas  

Idade: 19   Disciplina(s): Geografia   Data: 09 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Geralmente procuram o esclarecimento de assuntos cotidianos ou vistos em aula 
que não ficaram bem entendidos. Ocorreram também dúvidas em exercícios. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão os alunos têm mais liberdade para fazer questionamentos ou abrir uma 
discussão, dada a exclusividade e aproximação dos plantonistas. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Os alunos têm dificuldades para entender assuntos do dia a dia, vistos na mídia, 
por exemplo. Em Geografia, a maior dificuldade está nas atualidades não muito 
bem esclarecidas no cotidiano. Exercícios ambíguos também geram muitas 
dificuldades em Geografia. 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

O Plantão é uma oportunidade dos alunos perderem a vergonha para esclarecer 
qualquer dúvida, com o detalhe da exclusividade na explicação individual. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É importantíssimo. Fundamental no processo de aprendizagem, pois o aluno tem 
nele a oportunidade de adquirir o pleno entendimento do conteúdo estudado. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

- Atendimento exclusivo para os alunos 
- Explicação diferenciada, sendo que há mais tempo do plantonista para se 
explicar detalhes ou especificidades. 
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Questionário 13 – Plantonistas  

Idade: 33   Disciplina(s): física   Data: 05 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Procuram para auxílio na aprendizagem, orientação, apoio psicológico 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Atendimento individual, orientado a diminuir deficiência do aluno de forma 
personalizada 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

- Concentração ao resolver os exercícios 

- Imaturidade 

- Bagagem de conhecimento deficiente 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

- Orientação de como estudar 

- Fazer discussões em grupo entre plantonistas e alunos ajudaria a diminuir a 
ansiedade e medo dos alunos. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

É extremamente necessário, visto que pode cumprir um papel que o professor não 
pode, por não poder observar individualmente o aluno (isto no caso de cursinho). 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

- Suporte 
- Atendimento individualizado 
- Tempo suficiente para discussão do problema. 
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Questionário 14 – Plantonistas  

Idade: 24   Disciplina(s): Fís/Mat   Data: 16 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Geralmente para esclarecer pontos específicos de dúvidas ou em outros casos para 
uma explicação de algum assunto não entendido 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

Ensino em sala de aula é algo novo que o aluno geralmente está vendo pela 
primeira vez, caso fique dúvida em algum ponto específico da aula, o aluno 
procura o plantão para um “ensino” direcionado 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Muitos deles têm dificuldades em realizas as contas, geralmente multiplicação e 
divisão de números decimais. Outro assunto também é a Geometria Métrica onde 
é necessário uma visualização 3D. Em Física, um dos temas que os alunos têm 
muita dificuldade são aqueles que envolvem muita abstração como campo elétrico 
e magnético. 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

O plantão ajuda em um aspecto mais mecânico. Ensinamos o aluno a fazer um 
algoritmo capaz de resolver aquela situação. São poucos os casos em que o aluno 
acaba tornando o ensino em aprendizagem. Um aspecto que ajudaria seria os 
exemplos práticos do dia a dia, ou até a elaboração de experimentos simples. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Na minha opinião é importante para a aprendizagem, pois também conseguimos 
orientar os estudos dos alunos, dar dicas de experimentos, realizar alguns 
experimentos práticos e explicar alguns conceitos teóricos que não foram 
explorados pelo professor em aula 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

O Plantão acaba sendo um complemento das aulas. Como as aulas são de mais ou menos 
50 min, nem sempre é possível ensinar todo o conteúdo, dependendo do assunto. Também 
é uma forma de compartilhar as dúvidas geradas pelos alunos. Somente o professor não 
daria conta em atender todos eles. Outro aspecto importante é que acaba sendo um 
aprendizado para o próprio plantonista pois tirando dúvidas acabamos por descobrir uma 
metodologia de ensino característico de cada um. 
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Questionário 15 – Plantonistas  

Idade: 41   Disciplina(s): Mat. E Fís.   Data: 23 / 12 / 08 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

- Para um auxílio na resolução de questões, em geral de maior complexidade que 
aquelas tratadas nas aulas pelo professor da disciplina. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

- o contato individualizado; 

- a possibilidade de aprofundar um conteúdo específico 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Sim. 

- Em Física, frequentemente ocorrem falhas na interpretação do enunciado e em 
como conectar esse enunciado aos conceitos aprendidos. 

- Em Matemática é comum o não entendimento dos conceitos apresentados 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

- Primeiro resolvendo problemas apresentados pelos alunos; outra ajuda são as 
diferentes orientações surgidas pelos professores plantonistas, objetivando melhor 
rendimento e compreensão por parte dos estudantes. Ocorrem também sugestões 
de leituras para clarear ou aprofundar questões mais complexas. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim efetivamente. O contato individualizado e pessoal se afasta radicalmente 
daquele praticado das aulas normais. O aluno escuta e é escutado, opina, debate, 
questiona e, principalmente reflete sobre sua prática. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

- O contato personalizado entre aprendiz e professor. 
- A possibilidade de expressar opiniões livres da censura de uma classe lotada. 
- Um oportunidade ímpar de aprofundar assuntos que por vezes são apenas 
mencionados (ou não são...) em sala de aula, de maneira superficial. 
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Questionário 16 – Plantonistas  

Idade: 31   Disciplina(s): Mat/Fís   Data: 09 / 02 / 09 

1) Por que os alunos procuram o Plantão?  

Na maioria dos casos as dúvidas são geradas por uma deficiência no ensino médio. 

2) Qual é a diferença entre o ensino em sala de aula e no Plantão? 

No plantão o ensino é individualizado porém serve apenas para complementar o 
ensino em sala de aula. 

3) Você consegue identificar algumas dificuldades específicas nos alunos? Quais? 

Sim. Muitas vezes os alunos têm dificuldade na interpretação de enunciados. 

4) Como o Plantão ajuda os alunos? Alguma sugestão para que ajude mais? 

Às vezes a ajuda vai além de simplesmente resolver ou explicar um exercício. A 
atenção dada individualmente a cada aluno, ouvindo o que este tem a dizer 
também constitui uma importante ajuda. 

5) Na sua opinião, o Plantão é importante? Em que sentido (apenas ajuda, mas é 
dispensável ou é necessário, sendo indispensável para a aprendizagem)? 

Sim, ajuda muito mas acredito que não chega a ser indispensável. Depende muito 
do aluno. 

6) Fale sobre pontos que ache relevantes sobre o Plantão de Dúvidas. 

- Possibilitar ao aluno ter um atendimento individual 
- Experiência dos plantonistas com exercícios de vestibulares 
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