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 Reunião de Planejamento  

Nessa reunião tivemos a presença da 

coordenadora de área do nosso grupo, 

Denice Menegais, falamos sobre o 

trabalho realizado no ano anterior, o 

método como desenvolvíamos as 

atividades e acertamos que a 

estratégia esse ano seria a mesma, 

agora em um novo projeto.  

 

 



 Monitoria  

Dia 3 de abril observamos as turmas 

de 6° ano da Escola Pérola 

Gonçalves e solicitados pelos 

alunos, ajudamos os mesmos nas 

atividades propostas pela 

professora.  



 Reunião de planejamento 

Dividimos o material para a 

confecção do baralho vermelho do 

jogo Boole e combinamos a monitoria 

na Escola Pérola Gonçalves na 

próxima semana 

07/04/17 – 17:20 às 18:50 



 Monitoria  

Fizemos monitoria na Escola 

Pérola Gonçalves ajudamos os 

alunos das turmas de 6° ano que 

estavam encontrando dificuldade 

nas regras de divisibilidade.  

10/04/17 – 07:40 às 11:40 



 Reunião de planejamento 

Reunimos todos os jogos para a 

feira da Escola Pérola Gonçalves 

e também fizemos uma 

confraternização de páscoa do 

grupo, com lanche coletivo e 

amigo chocolate.  

13/04/17 – 17:30 às 18:50 



 Feira da Matemática 

Participamos da feira da Escola 

Pérola Gonçalves, apresentamos 

dois vídeos sobre a importância e 

presença da matemática em nosso 

cotidiano. Durante o recreio 

deixamos os todos os jogos 

(bingo, matix, dizze, boole, 

sudoku, tangram), após o recreio 

aplicamos os jogos boole e sudoku 

nas turmas de 6º à 9° ano.  
19/04/17 – 08:00 às 12:00 



 Reunião de planejamento 

Comentamos sobre os resultados 

da feira da Escola Pérola Gonçalves 

e a pedido da professora do 5° ano 

decidimos aplicar o jogo Boole para 

a turma na próxima semana.  

20/04/17 – 17:30 às 18:50 



 Monitoria  

Aplicamos o jogo Boole vermelho 

nas turmas de 5°, 6° e 7° ano da 

Escola Pérola Gonçalves.  

24/04/17 – 07:40 às 11:40 



 Reunião de planejamento 

Nos reunimos na Unipampa para 

conversar sobre as aplicações do 

baralho de Boole vermelho e para 

dividirmos o material para a confecção 

do baralho azul. 

27/04/17 – 17:30 às 18:50 


