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Silveira Martins  

 

Esse mês foi bem proveitoso, cada reunião uma coisa diferente, a 1ª reunião foi para pequenos 

ajustes no grupo e organização de uma gincana que será realizada com os alunos dos 2º anos, 

ela será dividida em etapas. 

Discutimos sobre o seminário, formulamos os slides e dividimos a parte que cada um irá 

apresentar. 

Também teve a chagada na Nathy no grupo e uma reunião com o professor Ricardo para uma 

oficina que será feita com a matemática e a história no dia 12/04. 

Também tivemos algumas reuniões na Unipampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



03\04(Segunda-feira)- Reunião geral.  

05\04(Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Conversamos sobre a organização da oficina 

da matemática e da história onde tivemos a presença do professor André que nos auxiliou da 

elaboração da oficina que vai se realizar dia 12\04 na escola com todos os alunos do turno da 

manhã. 

06\04(Quinta-feira)- Pesquisa sobre a história dos Matemáticos. 

10\04(Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Ajuste dos últimos detalhes da oficina da 

matemática e história, organização do material que iremos usar. 

10\04(Quarta-feira)- Reunião geral. 

19\04(Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Termino dos cartazes e elaboração da oficina 

do Teodolito. 

20\04(Quinta-feira)- Pesquisa sobre Teodolito. 

26\04(Quarta-feira)- Aplicação da oficina do Teodolito- Construímos o teodolito com 

os alunos do 2º ano do ensino médio, que eles irão usar dia 03\05.  

26\04(Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Foi feito a elaboração do plano de aula da 

oficina que ocorreu na parte da manhã e os ajustes da parte prática que vai ser dia 03\05. 

 

 

27\04(Quinta-feira)- Pesquisa sobre números inteiros.                                                                        

03\05(Quarta-feira)- Aplicação da oficina do Teodolito- Realização prática da oficina 

que aconteceu na praça ao lado da escola, com o teodolito caseiro e uma trena os alunos 



mediram a altura aproximada dos prédios, casa e árvores e entenderam a relação entre seno, 

cosseno e tangente. 

     

        

 

05\05 (Sexta-feira) - Pesquisa sobre números inteiros. 

08\05 (Segunda-feira) – Pesquisa sobre números inteiros. 



10\05 (Quarta-feira) – Reunião do PIBID – Finalizamos a gincana dos 2º anos do Ensino 

Médio e foi aplicada a oficina dos ‘’Números Inteiros’’ com a turma do 7º ano, começamos 

explicando regras de sinais na sala de aula, depois fomos para o pátio da escola onde foi 

apresentado para eles o jogo da trilha, onde tinha contas com sinais, eles foram divididos em 

dois grupos, meninas contra meninos e podiam pedir ajuda para seu grupo, tinha pontos para 

cada acerto se pedissem ajuda o valor da questão era outra. 

Os alunos gostaram muito da oficina, para eles sair da sala de aula é muito bom, e a disputa 

entre meninas e meninos faz com que eles se esforcem mais para ganhar. 

 

 

 



15\05 (Segunda-feira) – Pesquisa sobre sólidos. 

17\05 (Quarta- feira) – Reunião do PIBID – Foi organizado os documentos como atas, 

relatório fotográfico e também foi discutido sobre uma oficina que devera ser aplicada nos 3º 

anos do Ensino Médio, o Lucas deu ideias para outras oficinas. 

 

22\05 (Segunda-feira) – Pesquisa sobre sólidos. 

25\05 (Quinta-feira) – Reunião do PIBID à distância – Pesquisa sobre sólidos. 

31\05 (Quarta-feira) – Reunião do PIBID – Foi organizado os materiais para a semana 

acadêmica das oficinas que iremos apresentar sobre a sequência de Fibonacci e mandalas, 

conversamos sobre a oficina dos sólidos que vai ser nos 3º anos do Ensino Médio e que talvez 

iremos aplicar com o noturno. 

 



  

 

 07\06 (Quarta-feira) - Reunião do PIBID - Revisão da documentação e aplicação da oficina 

das Mandalas, uma oficina que ajudei a montar no meu estágio, muito legal os alunos 

gostaram principalmente quando finalizavam as Mandalas. 

 

       

 

14\06 (Quarta-feira) - Reunião do PIBID - Revisão da documentação. 

21\06 (Quarta-feira) - Reunião do PIBID - Revisão da documentação e finalização do plano 

dos sólidos. 



 

 

28\06 (Quarta-feira) - Reunião do PIBID – Discutimos sobre o texto lido (texto do estágio), 

começamos a organizar os pontos e aconteceu um fato muito chato a pasta do drive da 

professora Ana sumiu, quando a professora abriu a pasta e se deparou com ela vazia a Juliana 

e a Daiane ficaram apavoradas todo o trabalho tinha se perdido ninguém entendeu o que 

aconteceu mas depois de se acalmarem recuperarão algumas pastas mas não todas pensei que 

um drive era seguro. 

                                    

05/07 (Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Terminamos as folhas ponto e começamos a 

escrever a resenha coletiva. 

12/07 (Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Terminamos a resenha coletiva e organizamos os 

alimentos arrecadados na Gincana de Matemática a serem doados para famílias carentes que a 

turma ganhadora ira decidir. 

11/08 (Sexta-feira)- Reunião do PIBID- Chegada da Thalyta ao grupo, conversamos com as 

professoras Thorma e Raquel sobre as oficinas de sólidos com o 3º ano do ensino médio que 

acontecerá nos dias 15 e 18 ,a de xilofone ficou  para setembro, que será para o 6ºano e as 

escolhas dos trabalhos para a submissão do 9º Siep. 



  

15/08 (Terça-feira) – Pesquisa de Construção de Sólidos. 

16/08 (Quarta-feira)- Reunião do PIBID - Organizamos a 2ª parte da oficina de Sólidos de 

Platão, que iremos aplicar com o 3º ano dia 18/08 e tivemos a visita da professora Denice. 

 

18/08 (Sexta-feira) –Oficina dos Sólidos. 

  



 

23/08 (Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Chegada da Larissa ao grupo, fizemos a avaliação 

dos trabalhos do bioma pampa do 8º ano e planejamento e organização da oficina xilofone. 

 

 

28/08 (Segunda-feira) – Reunião do PIBID – A professora Ana deu orientação para as novas 

bolsistas de e acertos de alguns pontos pendentes. 



 

28/08 (Segunda- feira) – Reunião geral. 

30/08 (Quarta-feira) – Reunião do PIBID – Tivemos a presença do professor André que irá 

nos ajudar na escrita do trabalho da História da Matemática para o SIEPE, organizamos a sala 

do PIBID e fizemos o plano de aula da Oficina de Xilofone.         

        

06/09 (Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Finalizamos todo o material que iremos usar na 

oficina do xilofone.      

                                                                                             

13/09 (Quarta-feira)- Oficina do xilofone nos dois primeiro horários, logo após tivemos a 

reunião do PIBID onde foi feito a escrita para o Intra PIBID. 



 

 

 21 e 22/09 – Intra PIBID 

27/09 (Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Combinamos com a professora Raquel a segunda 

parte da Oficina do Xilofone que vai ser dia 29/09, organizamos o restante do material que vai 

ser utilizado na Oficina e organizamos o relatório fotográfico.  

29/09 – 2ª parte da Oficina do Xilofone. 



  

 

04/10 (Quarta-feira) – Reunião do PIBID – Conversamos sobre uma escrita de um Ebook, 

iniciamos a pesquisa para uma oficina de geometria analítica dos 3º anos, a solicitação de uma 

oficina para a 4ª série com as quatro operações e finalizamos o ponto. 

 

06/10 (Sexta-feira) – Reunião do PIBID – Confeccionamos os materiais que serão utilizados 

na oficina da 4ª série.  

 

 



09/10/17(Segunda-feira)- Reunião Geral 

18/10/17(Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Confeccionamos o material da oficina do 4º ano 

Mercadinho da matemática e concluímos o plano de aula dessa oficina. 

 

25/10/17(Quarta-feira)- Reunião do PIBID- Finalizamos a preparação da oficina do número 

de ouro, discutimos assuntos pendentes e aplicamos a oficina do número de ouro com o 6º 

ano.  

 


