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PORTFÓLIO PIBID 

Relatório da 2ª semana do mês de Abril 

10 de abril de 2017 (segunda-feira): Foi realizada observação e monitoria na E.M.E.F. 

Pérola Gonçalves, porém não pude estar presente. Este dia foi recuperado na quarta-

feira, dia 12/04/2017. 

Ainda neste mesmo dia tivemos a reunião geral do mês com as coordenadoras.  

12 de abril de 2017 (quarta-feira): Neste dia fizemos monitoria e observação na 

E.M.E.F. Pérola Gonçalves, para auxiliar os alunos em suas dificuldades.  

Neste mesmo dia, confeccionei as cartas vermelhas do Jogo de Boole.  

13 de abril de 2017 (quinta-feira): Neste dia tivemos a nossa reunião de planejamento 

da semana, onde definimos os jogos e atividades que serão realizadas na Feira da 

Matemática da E.M.E.F. Pérola Gonçalves no dia 19/04/2017. Também treinamos o 

nível vermelho do Jogo de Boole.  

Relatório da 3ª semana do mês de Abril 

17 de abril de 2017 (segunda-feira): Neste dia plastifiquei algumas das cartas 

vermelhas do Jogo de Boole. E pratiquei o nível vermelho deste jogo.  

19 de abril de 2017 (quarta-feira): Neste dia aconteceu a Feira da Matemática da 

E.M.E.F. Pérola Gonçalves. Passamos dois vídeos para os alunos dos anos finais da 

escola, falando sobre a origem e importância da matemática e sua aplicação no 

cotidiano. Logo após, os alunos foram para o saguão onde puderam ver os materiais e 

jogos confeccionados que foram aplicados em sala de aula, e também aqueles que 

seriam aplicados posteriormente. Após a mostra, cada turma foi para a sua sala de aula 

para realizar as atividades e jogos propostos.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6º ano A: Bingo da tabuada 

 

6º ano B: Jogo de Boole - Nível vermelho 

 

8º ano: Jogo de Boole - Nível vermelho 

 



 

 

 

9º ano: Sudoku 

 

Vídeos que foram passados para os alunos: 

- A história dos números 

(https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=372s) 

- Matemática Rio no Jornal Nacional - A Matemática do cotidiano 

(https://www.youtube.com/watch?v=6j1Rq2Zowlw) 

20 de abril de 2017 (quinta-feira): Neste dia realizamos a reunião de planejamento da 

semana, onde conversamos sobre a Feira da Matemática e decidimos as atividades que 

serão realizadas na próxima semana. Também praticamos um pouco mais o Jogo de 

Boole.  

  

Relatório da 4º semana do mês de Abril 

24 de abril de 2017 (segunda-feira): Neste dia fomos à E.M.E.F. Pérola Gonçalves 

para aplicar os Jogos de Boole - Nível Vermelho nas turmas de 5º, 6º e 7º ano.  

https://www.youtube.com/watch?v=ntylzQWvzCA&t=372s
https://www.youtube.com/watch?v=6j1Rq2Zowlw


 

 

 

 

 



 

 

 

 

27 de abril de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na Unipampa para realizar 

nossa reunião de planejamento da semana, onde foram abordados os seguintes assuntos:  

- Formação de professores da E.M.E.F. Pérola Gonçalves; 

- Possibilidade de aplicação dos Jogos de Boole em diferentes níveis (ensino 

fundamental - anos iniciais e anos finais, ensino médio e ensino superior); 

- Conclusão para os Jogos de Boole; 

- Divisão das cartas do Nível Azul dos Jogos de Boole, para confecção. 

 

29 de abril de 2017 (sábado): Neste dia confeccionei (recortei e colei no papel azul) 

parte das cartas do Nível Azul dos Jogos de Boole.  

 

 



 

 

 

RELATÓRIO DO MÊS DE MAIO 

01 de maio de 2017 (segunda-feira): Neste dia confeccionei (recortei e plastifiquei) as 

cartas do nível azul do jogo de Boole. 

04 de maio de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na Unipampa para a 

reunião, onde foram gravados vídeos em que o colega Danver demonstra como funciona 

o Jogo de Boole. 

 

05 de maio de 2017 (sexta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves para fazer o planejamento da Feira de Matemática da E.M.E.F. Téo Obino, e 

para tirar xerox das cartas laranjas do Jogo de Boole. 

06 de maio de 2017 (sábado): Neste dia fomos até a E.M.E.F. Téo Obino para 

participar da Feira da Matemática da escola. Levamos 2 vídeos que foram apresentados 

em 2 sessões: 

1º vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6j1Rq2Zowlw 

2º vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=6j1Rq2Zowlw 

https://www.youtube.com/watch?v=6j1Rq2Zowlw
https://www.youtube.com/watch?v=6j1Rq2Zowlw


 

 

 

 

Levamos também os materiais confeccionados para exposição, e também para aqueles 

que quisessem jogar. 

- Matix 

- Sudoku 

- Termômetro maluco 

- Jogo de Boole 

 



 

 

 

 

 

Aproveitamos também para observar a exposição de materiais dos outros alunos da 

escola. 

 



 

 

 

 

 

07 de maio de 2017 (domingo): Neste dia terminei a confecção das cartas azuis do 

Jogo de Boole, pois como havia faltado papel não foi possível terminar todas no mesmo 

dia. 

08 de maio de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves para realizar observação e monitoria para tirarmos as dúvidas dos alunos das 

turmas de 6º e 7º ano, pois a professora realizou a revisão para a prova. 

11 de maio de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na UNIPAMPA para 

realizar a reunião da semana. 

 

12 de maio de 2017 (sexta-feira): Neste dia foi realizada a 1ª Mostra Regional de 



 

 

 

Matemática no Ginásio do Colégio Auxiliadora. Estavam presentes diversas escolas da 

cidade, entre elas a E.M.E.F. Pérola Gonçalves e a E.M.E.F. Téo Obino, com os jogos 

que foram trabalhados em sala de aula com os alunos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Neste mesmo dia foi realizada a reunião geral do mês de maio com as coordenadoras. 

Em um primeiro momento, um bolsista de cada escola fez um breve relato das 

atividades que foram realizadas com os alunos. Logo após, as coordenadoras trataram 

alguns assuntos como: Pendências com o portfólio digital, definição de data para início 

do relatório parcial, transferência da mostra do Dia Nacional da Matemática, e também 

a possível realização de oficinas ministradas pelos bolsistas. 



 

 

 

15 de maio de 2017 (segunda-feira): Neste dia fomos até a E.M.E.F. Pérola Gonçalves 

para continuarmos com a aplicação do nível vermelho do Jogo Boole no 6º e 7º ano, já 

que não tínhamos conseguido terminar esse nível no mesmo dia em que começamos. O 

6º ano conseguiu chegar ao fim do nível vermelho, porém o 7º ano não. 

 

 

 

Ainda neste mesmo dia confeccionei algumas cartas do nível laranja do Jogo Boole, 

porém não foi possível confeccionar todas devido à falta do papel. 

19 de maio de 2017 (sexta-feira): Neste dia realizamos a reunião da semana, onde 

tratamos sobre os últimos detalhes da formação sobre o Jogo Boole que iremos 

ministrar aos professores da E.M.E.F. Pérola Gonçalves na próxima semana. Foi 

possível ainda, treinar os níveis para um melhor domínio do jogo, e distribuímos as 



 

 

 

cartas do nível verde para confecção. 

 

 

 

20 de maio de 2017 (sábado): Neste dia confeccionei parte das cartas do nível verde do 

Jogo Boole que foram distribuídas na reunião do dia 19 de maio. 

22 de maio de 2017 (segunda-feira): Neste dia fomos até a E.M.E.F. Pérola Gonçalves 

para continuar com a aplicação dos Jogos Boole no 6º e 7º ano. No 6º ano iniciamos 

com o nível azul, já que o nível vermelho foi concluído anteriormente. No 7º ano 

concluímos o nível vermelho e logo após iniciamos o nível azul. Nas duas turmas não 

foi possível terminar o nível azul, porém o 7º ano avançou mais que o 6º ano. 



 

 

 

 

 

Ainda neste mesmo dia, porém na parte da tarde, terminei de confeccionar as cartas que 

faltavam do nível verde do Jogo Boole. 

26 de maio de 2017 (sexta-feira): Neste dia nos reunimos na UNIPAMPA para 

realizarmos a reunião, onde colocamos em dia as atas, os relatórios fotográficos e 

planos de aula. 

 

 

 



 

 

 

RELATÓRIO DO MÊS DE JUNHO 

02 de junho de 2017 (sexta-feira): Neste dia nos reunimos na UNIPAMPA para 

realizar a reunião da semana, onde fizemos o planejamento da oficina que iremos 

ministrar na Semana Acadêmica do curso de Matemática da universidade. 

03 de junho de 2017 (sábado): Neste dia estudei e resolvi as questões do simulado da 

OBMEP, disponível no site.  

http://www.obmep.org.br/docs/sim-2017-N1.pdf  

05 de junho de 2017 (segunda-feira): Neste dia fomos até a E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, onde aplicamos algumas questões do simulado da OBMEP, nas turmas de 6º 

e 7º ano, para que eles pudessem treinar para a prova que seria realizada no dia 06 de 

junho. 

 

 

http://www.obmep.org.br/docs/sim-2017-N1.pdf


 

 

 

 

06 de junho de 2017 (terça-feira): Neste dia confeccionei algumas cartas do baralho 

laranja do Jogo Boole, pois não tinha conseguido confeccionar todas devido à falta de 

material (papel laranja). 

07 de junho de 2017 (quarta-feira): Neste dia fomos até a Unipampa onde 

ministramos a oficina “Jogos de Boole: Brincando com o raciocínio”, na semana 

acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática. Em um primeiro momento falamos 

um pouco sobre o jogo de Boole, e logo após iniciamos o jogo. Não aplicamos todas as 

histórias de cada nível devido ao tempo, mas escolhemos algumas e fomos até o nível 

verde. Não foi possível aplicar o nível preto. 



 

 

 

 

 



 

 

 

09 de junho de 2017 (sexta-feira): Neste dia nos reunimos na Unipampa para 

realizarmos a reunião da semana, onde discutimos e escrevemos o relatório sobre a 

oficina que ministramos na semana acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática 

da universidade. 

 

12 de junho de 2017 (segunda-feira): Neste dia fomos até a E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves para realizar a aplicação do Jogo Boole nas turmas de 6º e 7º. Terminamos a 

aplicação do nível azul do jogo nas duas turmas, e logo após iniciamos a aplicação do 

nível verde. Foi possível perceber a dificuldade dos alunos neste nível, pois a maioria 

das premissas traz o “não”, o que não ocorria com tanta frequência nos níveis anteriores. 

Com isso não foi possível ir muito além neste nível. 

Também neste mesmo dia tivemos a reunião geral do mês com as coordenadoras, onde 

foi tratado sobre as pendências das escolas e bolsistas.  



 

 

 

 

 

19 de junho de 2017 (segunda-feira): Neste dia teve aplicação do Jogo de Boole na 

E.M.E.F. Pérola Gonçalves, porém não pude comparecer. 

22 de junho de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na UNIPAMPA para 

realizar a reunião da semana, onde falamos sobre o relatório geral que deve ser 

finalizado até o dia 30 de junho. Também conversamos com a coordenadora sobre o 

relatório da oficina ministrada na semana acadêmica do curso de Licenciatura em 

Matemática da universidade. 



 

 

 

 

26 de junho de 2017 (segunda-feira): Neste dia continuamos com a aplicação do nível 

verde do Jogo de Boole nas turmas de 6º e 7º ano da E.M.E.F. Pérola Gonçalves, porém 

ainda não conseguimos concluir este nível em nenhuma das turmas. 

 



 

 

 

 

29 de junho de 2017 (quinta-feira): Neste dia realizei uma pesquisa e algumas leituras 

para o referencial teórico do Jogo de Boole. 

30 de junho de 2017 (sexta-feira): Neste dia realizamos a reunião da semana, desta vez 

na E.M.E.F. Pérola Gonçalves onde iniciamos o referencial teórico sobre o Jogo de 

Boole e elaboramos a avaliação (teste) para os alunos do 6º e 7º ano da escola. 

 

 

 



 

 

 

RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO 

03 de julho de 2017 (segunda-feira): Neste dia fomos até a E.M.E.F. Pérola Gonçalves 

para continuar com a aplicação do nível verde do Jogo de Boole nas turmas de 6º e 7º 

ano. Conseguimos terminar a aplicação do nível verde nas duas turmas, e pedimos para 

os alunos do 7º ano escrever o que acharam deste nível e quais suas dificuldades. 

07 de julho de 2017 (sexta-feira): Neste dia nos reunimos na UNIPAMPA para 

realizar a reunião da semana, onde avaliamos as escritas dos alunos sobre o nível verde 

do Jogo de Boole. 

10 de julho de 2017 (segunda-feira): Neste dia aplicamos um teste sobre o Jogo de 

Boole com os alunos do 6º e 7º ano. Neste teste tinham algumas histórias de três níveis: 

vermelho, azul e verde. Os alunos deviam resolver as histórias e responder os 

questionamentos ao final de cada uma delas, não podendo pedir ajuda. Ambas as turmas 

tinham o tempo de 2 h/a para a resolução do teste. Porém como o 7º ano não utilizou 

todo esse tempo, aproveitamos para realizar uma história do nível preto do Jogo de 

Boole. 

 

 



 

 

 

 

14 de julho de 2017 (sexta-feira): Neste dia corrigimos os testes sobre Jogos de Boole 

que os alunos do 6º e 7º ano realizaram no dia 10 de julho. 

 

 

 



 

 

 

RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO 

 

03 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves e treinamos as histórias do nível preto do Jogo de Boole. 

 

07 de agosto de 2017 (segunda-feira): Neste dia aplicamos o nível verde com azul do 

Jogo de Boole nas turmas de 6º e 7º ano da E.M.E.F. Pérola Gonçalves. 

 



 

 

 

 

10 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia fizemos a análise das avaliações que 

aplicamos no 6º e 7º ano referentes aos Jogos de Boole. E planejamos a próxima 

semana. 

14 de agosto de 2017 (segunda-feira): Neste dia realizamos observação e monitoria no 

6º e 7º ano, a fim de auxiliar os alunos e tirar dúvidas, pois terão uma avaliação na 

próxima semana.  

 



 

 

 

 

17 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia fizemos a tabulação dos resultados 

obtidos com os Jogos de Boole nas avaliações. 

 

21 de agosto de 2017 (segunda-feira): Neste dia fizemos monitoria nas turmas de 6º e 

7º ano, pois a professora fez revisão de conteúdos para a prova.



 

 

 

 

24 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves para fazer a escrita sobre os Jogos Boole. 

 

28 de agosto de 2017 (segunda-feira): Neste dia fizemos a aplicação do jogo verde 

com azul nas turmas de 6º e 7º ano da E.M.E.F. Pérola Gonçalves. Logo após, fizemos 



 

 

 

monitoria nas duas turmas pois os alunos tiveram revisão de conteúdos. 

Neste mesmo dia, tivemos a reunião geral com as coordenadoras onde foram tratados os 

seguintes assuntos: Pendências, escritas para eventos, IntraPibid e Fórum das 

Licenciaturas, informes gerais. 

 

 

31 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos para realizar as 

atualizações dos portfólios, iniciarmos a escrita da resolução e as dificuldades 

encontradas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO 

04 de setembro de 2017 (segunda-feira): Neste dia fizemos monitoria no 6º e 7º ano, 

para que os alunos tirassem suas dúvidas e assim sanar suas dificuldades, pois a 

professora fez revisão de conteúdos para a prova de estudos adicionais. 

08 de setembro de 2017 (sexta-feira): Neste dia fiz a leitura da Resolução 02/2015. 

11 de setembro de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos para fazer as 

correções dos trabalhos a serem submetidos no SIEPE. 

Ainda neste mesmo dia, tivemos uma reunião com a presença da coordenadora do 

grupo. 

 

14 de setembro de 2017 (quinta-feira): Neste dia foi realizada parte da escrita do 

trabalho para o SIEPE. 

18 de setembro de 2017 (segunda-feira): Neste dia realizamos algumas correções na 

escrita do trabalho a ser submetido no SIEPE. 

Ainda neste mesmo dia, tivemos a reunião geral com as coordenadoras para tratar sobre 

assuntos referentes ao Fórum das Licenciaturas e IntraPIBID. 

19 de setembro de 2017 (terça-feira): Neste dia corrigi uma parte do trabalho a ser 

submetido no SIEPE. 

21 de setembro de 2017 (quinta-feira): Neste dia foi realizado o IntraPIBID e Fórum 



 

 

 

das Licenciaturas. Pela manhã aconteceu o credenciamento, o momento cultural e a 

abertura do evento. Pela tarde, o painel “Desafios e perspectivas da formação inicial e 

continuada de professores no Brasil e na Unipampa.” E logo após, ocorreu em sessões 

paralelas a organização e sistematização de painel com apontamentos reflexivos dos 

bolsistas, supervisores e coordenadores sobre os impactos do PIBID na formação. 

 

 

22 de setembro de 2017 (sexta-feira): Neste dia foi realizado o IntraPIBID e Fórum 

das Licenciaturas. Pela manhã aconteceu o painel “Apontamentos reflexivos e práticos 

acerca das contribuições do PIBID para a formação inicial”, tendo os bolsistas como 

responsáveis. E logo após, teve o painel “Apontamentos reflexivos e práticos acerca das 

contribuições do PIBID para a formação continuada”, com os supervisores como 

responsáveis. Pela tarde ocorreu os encaminhamentos relativos à Política Institucional 



 

 

 

da Unipampa em relação à formação inicial e continuada de professores, com a 

Coordenação do PIBID e equipe PROGRAD. E logo após ocorreu o encerramento do 

evento. 

 

25 de setembro de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos para arrumar os 

últimos ajustes do trabalho a ser submetido no SIEPE. Logo após, fizemos monitoria no 

7º ano. 

 

 

 

 



 

 

 

RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO 

02 de outubro de 2017 (segunda-feira): Neste dia fizemos monitoria no 6º ano, sobre 

o conteúdo de multiplicação e divisão com números decimais. E no 7º ano fizemos a 

aplicação do Jogo Batalha Naval, já que os alunos estão trabalhando com o plano 

cartesiano. 

05 de outubro de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos para organizar os jogos 

e materiais disponíveis na escola. 

 

09 de outubro de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos para verificar mais 

alguns materiais disponíveis na escola, e logo após fizemos monitoria no 7º ano sobre o 

conteúdo de proporção. Ainda neste mesmo dia tivemos a reunião geral do mês de 

outubro com as coordenadoras, onde foi tratado sobre o e-book e a escrita do relatório 

geral.



 

 

 

 

16 de outubro de 2017 (segunda-feira): Neste dia fizemos monitoria no 6º ano e no 7º 

ano, sobre os conteúdos de expressões numéricas e algébricas. 

 

19 de outubro de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos para planejar a feira de 

ciências que acontecerá na escola na próxima semana.



 

 

 

 

25 de outubro de 2017 (quarta-feira): Neste dia foi realizada a Feira de Ciências da 

escola, na qual as turmas se dividiram em grupos e levaram suas experiências. Nós 

bolsistas fomos os avaliadores da feira. 

 

 



 

 

 

 

 


