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TUTORIA 

a) Finalidade de ação tutorial 

- pessoal – naquilo que tange às ações acadêmicas e escolares. 

- acadêmica – naquilo que tange às aprendizagens do aluno. 

- profissional – não se aplica à escola regular da educação básica. 

 

b) Tipos e Modalidades 

TIPOS Individual De grupo Técnica Da Diversidade De prática profissional 

MODALIDADES 

- Um professor/gestor 
para cada aluno; 
- pares avançados: um 
aluno para outro aluno. 

- Assembleia; 
- um professor 
responsável por um grupo 
de alunos respeitando a 
diversidade de níveis e 
ritmos de aprendizagem; 
- um professor 
responsável por uma 
classe; 
- pares avançados: um 
aluno para um grupo de 
alunos. 

- Tutor do tutor (professor 
para alunos, quando o 
aluno faz a tutoria entre 
iguais / gestor para 
professores, quando o 
gestor faz a tutoria 
profissional sobre tutoria, 
como formação 
continuada para o 
professor que é tutor). 

- P.ex. nivelamento: 
utilização de dispositivos 
de comunicação e métodos 
pedagógicos para atuar 
sobre grupo diversificado 
em relação ao nível de 
aprendizagem buscando a 
igualdade na condição 
aprendente. 

- Não se aplica a escola 
regular de educação básica 

 

c) Organização 

- Plano de Ação Tutorial – elaborado e aprovado pela equipe escolar 
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