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Reunião de 

planejamento 

Nos reunimos na sala 4108 para 

acertar os detalhes da oficina 

“Jogos de Boole: brincando 

com o raciocínio’’  que será 

apresentada na VII Semana 

Acadêmica do curso.  

02/06 – 16:30h ás 18:50  

 



Monitoria 

Nos reunimos na escola Pérola 

Gonçalves para oferecer um um 

simulado da Olimpíada Brasileira 

de Matemática das Escolas Pública 

(OBMEP), que foi aplicado nas 

turmas de 6° e 7° ano 

05/06/17 – 8:40 às 11:40 



Oficina  

Participamos da semana 

acadêmica da matemática, com a 

oficina “Jogos de Boole: 

brincando com o raciocínio”, 

começamos com uma 

apresentação dos jogos onde 

contamos, a história, como 

surgiu, quem criou e quais os 

objetivos, após isso apresentamos 

os livros e as cartas e convidamos 

os acadêmicas para jogas, foram 

lidas duas histórias de cada 

baralho .           07/06 – 20:30 ás 22:30 

 



 

 

 

 

 

 

 

Reunião de Planejamento 

  
Nos reunimos na UNIPAMPA na 

sala 4108, nessa reunião 

comentamos sobre o resultado da 

oficina que aplicamos na semana 

acadêmica, o que os ouvintes 

escreveram na avaliação, como 

foi aceito e visto o jogo.  

 

09/06 – 16:30 ás 18:50 

 



Monitoria   

Terminamos a aplicação do 

baralho azul dos jogos de Boole 

nas turmas de 6° e 7° ano, os 

alunos se mostraram muito 

felizes por terem passado de fase 

no jogo.  

12/06 - 07:40 ás 11:40 



Monitoria   

Aplicamos o baralho verde dos 

jogos de Boole nas turmas de 6° 

e 7° ano.  

 

19/06 - 07:40 ás 11:40 



Reunião de 

planejamento  

Nos reunimos na sala 4108 da 

UNIPAMPA para fazer algumas 

modificações no relatório geral do 

PIBID e conversar sobre uma 

formação na escola Pérola 

Gonçalves que poderá ser 

realizada no início do mês de 

julho. 

22/06 – 17:30 ás 18:50 



Monitoria   

Aplicamos o baralho verde dos 

jogos de Boole nas turmas de 6° 

e 7° ano.  

26/06 - 07:40 ás 11:40 



Reunião de planejamento 

na escola Pérola 

Nos reunimos na Escola Pérola 

Gonçalves para elaborar uma 

avaliação para sobre os jogos de 

Boole e escrever o referencial 

teórico do mesmo.  

30/06 – 07:40 ás 11:40 


