
 A feira de trabalhos de matemática da E.M.E.F. Téo Vaz Obino 

 

A feira de trabalhos de matemática realizada na escola E.M.E.F. Téo Vaz Obino 

foi realizada no dia 06 de maio das 8h00min às 12h00min. Primeiramente expomos 

nossos trabalhos do início do ano até agora, que foram os seguintes jogos: Matix, 

Termômetro Maluco, Sudoku e os Jogos de Boole. 

 

Bolsistas e diretora Adele da Escola Téo Vaz Obino 

Os alunos poderiam entrar e jogar caso se interessassem por algum jogo, 

notamos que, os jogos mais procurados foram os Jogos de Boole. Após isso, 

apresentamos os dois vídeos que também foram apresentados na amostra de matemática 

do colégio Pérola Gonçalves, que foram: Matemática no cotidiano e a origem dos 

números. Neste segundo vídeo, fizemos perguntas ao longo da apresentação como: 

Vocês sabem por que e como surgiram os números? Como você contaria se não tivesse 

calculadora, celular e números? Onde a matemática está presente no nosso dia a dia, 

sem ser na escola? Onde enxergamos os números romanos e etc. Foi bem válida essas 

perguntas, pois os alunos fizeram uma reflexão sobre a matemática e o quanto ela é 

importante nas nossas atividades diárias. Como podemos observar na figura 2 abaixo. 

 

Exposição de atividades e apresentação dos vídeos 

No saguão da escola também foram apresentadas atividades desenvolvida por 

outras professoras e pelos alunos das mesmas, entre elas sobre radiciação, potenciação, 

operações básicas, área, volume e sólidos geométricos. Como podemos observar na 

figura 3 abaixo. 



 
Algumas atividades desenvolvidas pelos alunos 

 

A feira foi muito produtiva, aprendemos muito com os alunos e principalmente 

com a criatividade que tiveram para inventar jogos interativos e didáticos. Ficamos 

satisfeitos com a nossa participação neste evento, que achamos que foi de grande valor 

para os alunos, mostrando a matemática fora de aula e o nosso trabalho no PIBID. 

 


