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Formação de 

Professores – Escola 

Pérola Gonçalves 
" O pensamento se desenvolve através de ações e não de 

palavras.“ 

Jean Piaget  

 



Boole na sala de aula... 

O grande avanço tecnológico, a multiplicação de 

técnicas e o desenvolvimento dos sistemas de 

comunicação permitem o contato com uma 

quantidade imensa de informações sobre os mais 

diversos conteúdos. Por isso, os Jogos Boole partem 

do princípio de que nos tempos de hoje, mais do que 

nunca , é de fundamental importância o ensino do 

processamento de informações. 

 



Objetivos 

 Desenvolver o raciocínio lógico; 

 Organizar as informações recebidas e processá-las; 

 Aprender a descartar as hipóteses não reais; 

 Classificar elementos de um mesmo grupo; 

 Estimular o interesse pela descoberta; 



O que são os Jogos Boole? 

Os jogos visam o desenvolvimento da capacidade de 

raciocínio lógico através de histórias construídas 

sobre estruturas lógico matemáticas, sob a forma de 

enigmas ou problemas. As histórias são trabalhadas 

e resolvidas com os jogos de cartas, chamados Jogos 

Boole em homenagem ao matemático George 

Boole, um dos criadores da matemática utilizada nos 

computadores de hoje, a Álgebra Booleana. 



George Boole 
 Matemático Britânico, nasceu em Lincoln a 2 de Novembro de 1815; 

 

 Estudou na Escola Primária Lincoln, e depois em uma Escola Comercial;  

 

 Interessou-se por línguas, tendo aulas particulares de Latim com um livreiro local; 

 

 Aos doze anos de idade já conseguia traduzir um Poema Lírico em Latim, do poeta 

Horácio, demonstrando assim enormes capacidades;  

 

 Aos 16 anos já era professor  assistente; 

 

 Em  1835, aos 20 anos, fundou  sua própria escola; 

 



 

 Em 1844, lançou um trabalho sobre, a Aplicação de métodos 

Algébricos, para a solução de Equações Diferenciais, 

recebendo uma medalha de Ouro da Royal Society; 

 

 Casou em 1855, com Mary Everest; 

 

 Em 1857 foi eleito membro da Royal Society, e recebeu 

Honras e reconhecimento das Universidades de Dublin e 

Oxford; 

 

 Publicou muitos trabalhos, e foi o primeiro a investigar a 

propriedade básica dos números, tal como a Propriedade 

Distributiva; 

 

 Teve cinco filhas com Mary Everest; 

 

 Faleceu em 1864, com apenas 49 anos de idade vitima de 

Pneumonia. 

 


