
 

Relatório Semana Acadêmica: 

 

Pode-se perceber que a maioria dos participantes da oficina: “Brincando com o 

Raciocínio Lógico” mostraram-se interessados pela atividade. 

Foram aplicadas 5 histórias do livro de Boole vermelho e percebemos que: 

 Verificamos que uma pessoa não sabe colocar em ordem crescente de 1 a 9; 

 Alguns participantes tiveram muita dificuldade nesse nível, uma citação deles 

"isso deveria ser a prova do ENEM"; 

 Em certo momento perguntamos sobre a história e um participante errou, com 

isso os outros participantes começaram a rir; 

 Em uma história deste nível a leitora teve que repetir várias vezes a história para 

que conseguissem montar o raciocino e conseguissem chegar a resposta; 

 Houve um momento em que foi pedido pois os participantes não estavam 

fazendo silêncio; 

 Por causa da disposição das mesas, os alunos tiveram que ficar em grupos, 

podendo assim trocar idéias, porém apresentaram mais dificuldade que os alunos 

do 6º ano que estavam separados; 

 Na história dos andares,os participantes não conseguiam desenvolver o 

raciocínio de um prédio, colocando o 1° andar onde seria o lugar do 3°. 

Passando para o livro azul onde foram aplicadas 3 histórias: 

 Houve uma história que teve de ser repetidas muitas vezes; 

 O livro azul demorou muito mais tempo do que deveria, mesmo sendo menos 

história que o vermelho; 

 Das 5 histórias planejadas, só conseguimos aplicar 3; 

 Na primeira história os participantes não perceberam por si só que não eram 

utilizadas todas as cartas, mesmo a história não falando nada sobre as cartas que 

não seriam usadas, só se descobriram isso depois que a leitora avisou, mesmo 

ela tendo repetido diversas vezes a história; 

Passando para o livro verde onde foi aplicada apenas uma história. 

 Das 5 histórias que planejamos, conseguimos apenas aplicar uma; 

 Os alunos tiveram extrema dificuldade nesse nível, não conseguindo prosseguir 

muito. 

 Tiveram que ser colocados apenas dois baralhos por mesa, pois não havia espaço 

para todas as cartas, com isso os participantes tiveram de fazer duplas, com a 

idéia de facilitar um pouco o livro verde, mas não havendo muito sucesso; 

Relatório das respostas dos participantes 



 Teve 21 participantes na oficina, mas apenas 19 ficaram até o final para 

avaliação. 

 15 dos participantes gostaram, sendo que um relatou que achou a atividade 

muito boa, falou que gostaria da atividade em duplas para a socialização com os 

colegas, porém achou muito difícil prender a atenção dos alunos na 

apresentação; 

 3 relataram que a oficina é boa, mas acharam muito difícil. 

 Alguns relataram que gostariam de seguir jogando para chegar no ultimo nível; 

 Teve gente que pediu para saber onde compra os jogos para jogar em casa; 

 Relataram que teve pouco tempo para desenvolver os jogos. 

Concluímos que realmente faltou tempo para o desenvolvimento das atividades e que 

comparativamente com os alunos do sexto e sétimo ano da Escola Pérola, os 

universitários encontraram mais dificuldades (os adultos tem mais dificuldades que as 

crianças). 

 

 


