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Data: 04/08/17 

Período: 3h 

      Neste encontro foi elaborada 

uma atividade a ser aplicada nas 

turmas de 1º ano do Curso 

Normal. A atividade basea-se na 

construção e aplicação de quatro 

jogos de origem africana, tais 

como: Mancala, Shisima, Tsoro 

Yematatu e Yoté. Salientamos que 

a presente atividade faz parte do 

Projeto Territorialidade Negra 

solicitado pela Secretaria de 

educação do RS. 

 Os jogos pré-definidos são 

Shissima, Yoté, Tsoro Yematatu e 

Mancala e serão confeccionados 

pelas turmas 11 e 12 do curso 

normal, e logo após será aplicado 

aos alunos do quarto e/ou quinto 

anos dos anos iniciais. 

 

Mancala Shisima 

   Tsoro 

Yematatu Yoté 



Data: 11/08/17 

Período: 3h 

      Neste encontro analisamos os 

roteiros do Projeto “A 

Matemática através de 

videoaulas” entregues pelos 

alunos da turma 31, após análise 

elaboramos a avaliação final da 

projeto.  

     Na ocasião determinamos a 

aplicação da atividade Matix de 

matrizes que será no dia 17/08, 

na turma de 2º ano do curso 

normal. 

 



Data: 18/08/17 

Período: 3h 

      Neste encontro organizamos o 

horário e materiais a serem 

utilizados na Mostra de trabalhos 

do Projeto “Territorialidade 

Negra” que foi realizada no 

sábado 19/08/2017. 

     Debatemos informalmente 

sobre o início da escrita dos 

resumos expandidos, elencamos 

como possíveis temas o projeto: 

A Matemática através de 

videoaulas e jogos africanos. 



Data: 25/08/17 

Período: 3h 

      Neste encontro elaboramos 

seis situações problemas tendo 

como base o uso de encartes 

comerciais abordando as quatros 

operações envolvendo números 

decimais, fracionários e 

porcentagem. 

     Debatemos sobre diversas 

atividades que poderiam ser 

utilizadas na fixação da 

matemática básica nas turmas de 

6º e 7º anos. Tal fixação foi 

solicitada pela coordenação geral 

da escola para minimizar os 

impactos negativos observados 

nos índices da Provinha Brasil. 


