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Mês/ano: Março/2017 

Em nossa primeira reunião após o recesso, retomamos nossas atividades com o projeto 

proposto no final do ano de 2016, a gincana matemática, partindo dessa idéia começamos a 

organizar e discutir como poderíamos desenvolver a atividade com as turmas do 2º do ensino 

médio, tornando o projeto algo divertido e que envolvesse a comunidade escolar, a 

solidariedade e a interdisciplinaridade. Neste mês nosso foco foi na produção e elaboração 

desta gincana juntamente com a participação da professora Thorma, pois temos como 

principal objetivo despertar o interesse e o desenvolvimento dos alunos com reflexos 

positivos sobre a disciplina de matemática. 

Neste mês recebemos a nova integrante do grupo Nathalie, participamos da recepção a 

acolhida dos calouros com mostra de materiais produzidos e trabalhados pelo PIBID. 

A escola através do professor Ricardo propôs a participação do PIBID em um projeto 

que se realizará no dia 12 de abril, onde os alunos serão pegos de surpresa em uma manhã de 

seminários interdisciplinares, nossa participação será juntamente com as disciplinas de 

matemática e história. 

Estou empolgadíssima com a gincana e espero que os alunos possam extrair o máximo 

de conhecimento e que a gincana possibilite aos participantes um novo olhar sobre o trabalho 

em equipe, solidariedade e sobre a disciplina de matemática. 

 

 

Atividades do mês de Abril/ 2017 

● Dia 03  

Apresentação da Gincana-Matemática as turmas do 2º ano do ensino médio. 

Propormos aos alunos a participação na gincana onde ocorra uma competição em as 

turmas do 2º ano, cada turma deverá executar  e participar de missões e oficinas planejadas 

pelo pibid, cada atividade será pontuada e ao final do ano a turma mais pontuada receberá 

uma premiação a ser combinada. 

Durante a apresentação aos alunos foi lhes dada a primeira atividade que consiste na 

arrecadação de alimentos, a turma que tiver maior pontuação poderá escolher uma instituição 

de caridade para receber os alimentos, também foi dada a primeira missão: a turma deverá 



 

escolher um matemático e contar sua história  através de um teatro, um experimento , a 

critério da turma. 

Em um primeiro momento pude observar que os alunos de um modo geral ficaram 

bem empolgados com a proposta. Nossa intenção é proporcionar aos alunos algo divertido 

que os aproxima da matemática tão presente no nosso dia a dia, despertando o interesse e a 

criatividade. 

Proposta da Gincana 

• Trabalhar conceitos matemáticos dentro e fora de sala de aula, usando meios como a 

solidariedade.  

• Despertar a vontade de aprender. 

• Estimular o companheirismo por meio do trabalho em equipe. 

• Áreas abrangidas: Matemática, história e artes. 

• Tipos Atividades: 

– Jogos 

– Teatro 

– Atividades prática  

• Participantes: Aluno dos 2º anos 

• Tempo da gincana: 3 etapas – 3 trimestres 

 

● Dia 05  

Tivemos a participação do professor de história André Jobim, onde discutimos e 

planejamos a atividade da oficina História-matemática. 

O grupo recebeu a proposta de participar de uma atividade interdisciplinar entre a 

disciplina de história e matemática proposta pela escola, que deverá ocorrer no dia 12 no 

período da manhã, a atividade será uma surpresa para os alunos. 

Pesquisamos alguns matemáticos da história que fazem parte do currículo do ensino 



 

médio, como Euclides, Tales, Euler, Pitágoras e etc, nosso intuito é que os alunos 

participantes da oficina possam perceber ao longo da história como esses grandes homens  

contribuíram para grandes descobertas. 

O professor André dará início a atividade com uma explanação de como ocorreu ao 

longo da história a transição do pensamento mitológico ao pensamento racional, depois os 

alunos serão convidados a pesquisar um dos matemáticos em grupos de 4 alunos com o 

auxílio dos net da escola, confeccionando um cartaz sobre o matemático escolhido pelo grupo. 

Em uma segunda atividade os mesmo poderão participar da atividade prática encontrar a 

simetria do corpo com uma fita métrica, montar figuras com tangram e testar o teorema de 

Pitágoras com lego. 

 

Figura 1: Reunião oficina História-Matemática 

(fonte: Autor) 

● Dia 10  

Dando continuidade ao desenvolvimento da oficina História–Matemática, organizamos os 

materiais a serem utilizados na atividade como a impressão das  fotos de 10 matemáticos mais 

importantes, imagens para montar com Tangram, confeccionamos os slides para apresentação 

e testamos as atividades com lego, Tangram e Fibonacci. Conforme figura 2. 

 
Figura 2: Reunião organização da Oficina 

(fonte: Autor) 

 

 

 



 

● Dia 12  

Aplicação da oficina História-Matemática, ao chegar na escola os alunos foram 

surpreendidos, um dia diferente de aprendizado, foi entregue aos alunos o cronograma das 

oficinas e eles puderam escolher em qual participar, nosso grupo chegou mais cedo para 

organização e ornamentação da sala onde se realizaria a oficina, após  a recepção e explicação 

os alunos saíram para escolha de sua oficina, não foi surpresa para nós quando os alunos 

chegavam e liam “matemática” saiam disparando, mas tivemos alguns corajosos . Foi 

Sinceramente muito engraçada as reações dos alunos ao se pararem na porta com o nome da 

oficina, a história chamava-os e ao perceber que tinha  matemática junto saiam disparando. 

Engraçado mas triste. 

A oficina foi um sucesso, os alunos adoraram e pediram por mais dias assim, com 

atividades diferentes, todos interagiram durante a pesquisa, fizeram questionamentos e se 

surpreenderam com o que descobriram na pesquisa. Durante a atividade fiz alguns 

questionamentos aos grupos e a grande maioria não conhecia os matemáticos e para que 

utilizariam suas aplicações, teorias e fórmulas. Todos participaram das atividades práticas 

com Tangram, número de ouro e Pitágoras. 

Passamos um questionário com algumas perguntas e 99% adoraram a atividade. 

Montamos um cartaz grande com a pesquisa realizada por cada grupo recriando uma linha 

histórica sobre as descobertas matemáticas, que ficará exposto na escola. 

 
Figura 3: Abertura Oficina (fonte:autor) 

 

  



 

 

Figura 4: Pesquisa Matemáticos 

 (fonte: Autor) 

 

 

Figura 5: Linha do tempo Matemáticos 

(fonte: Autor) 

 

● Dia 19  

Na reunião de hoje terminamos de organizar os materiais levados para a oficina, 

ajustamos alguns detalhes do cartaz que ficaram faltando, iniciamos a produção da oficina 

Teodolito a ser realizada nos 2º anos do ensino médio e que valerá pontos para a gincana, 

pesquisamos alguns materiais e um método fácil e acessível para a construção do teodolito, 

produzimos os slides para a apresentação. Os alunos em próximo encontro poderão testar o 

experimento, onde farão a medição de prédios com a ajuda do teodolito.  Esse encontro 

deverá ocorrer no dia 03 de maio de 2017. Conforme figura 6. 

Materiais utilizados: canudo, percevejo, E.V.A, cola e um transferidor. 

Tivemos a visita da professora do 7º ano, que nos pediu auxílio para uma aplicação 

com números inteiros, pois os alunos estão tendo dificuldades na soma e na subtração, 

principalmente com a regra de sinais. 



 

 

Figura 6: Linha do tempo Matemáticos 

(fonte: Autor) 

 

 

Figura 7: Projeto Teodolito 

(fonte: Google Imagens) 

 

● Dia 26 (Manhã) 

Aplicação da oficina Teodolito 

Repassamos aos alunos as atividades da gincana: arrecadação de alimentos e 

missão matemáticos. Apresentação da oficina: 

1. História 

Jonathan Sisson construiu o primeiro teodolito contendo quatro parafusos niveladores, 

apesar de sua invenção ser atribuída a Ignácio Porro, inventor de instrumentos óticos, em 

1835. Na verdade seu invento foi o taquímetro auto-redutor, um instrumento que possuía os 

mesmos elementos do teodolito, mas com um dispositivo ótico.  Porro foi um dos inúmeros 

inventores que contribuíram para o aprimoramento do teodolito, cujo princípio de 

funcionamento já era conhecido há muito.  

Ao longo dos anos foi sendo transformado e a ele agregados sistemas e mecanismos 

que o tornaram mais preciso em suas medições. 

2. Uso do teodolito 



 

▶  O teodolito é um instrumento ótico utilizado para medir ângulos, tanto horizontais 

como verticais, em medidas diretas e indiretas de distâncias. 

▶   Aplicado em diversos setores como na navegação, na construção civil, 

na agricultura e na meteorologia. 

▶  No intuito de demonstrar algumas aplicações práticas e cotidianas da Trigonometria. 

3. Construção do teodolito 

Fixe a tachinha na base central do transferidor de forma que ela fique com 

mobilidade. Cole o canudo na tachinha, de modo que a sua movimentação seja 

completa. 

 

Figura 8: Teodolito Caseiro 

 (fonte: Google Imagens) 
 

4. Teodolito na Trigonometria 

 

Figura 9: Aplicação do teodolito 

(fonte: Google Imagens) 
 

 

●  Dia 26 

Na reunião de hoje organizamos as pastas no Google drive, realizamos a pesquisa e 

debatemos sobre algumas atividades com números inteiros, organizamos os planos de aula. 

Discutimos novas atividades para a próxima etapa da gincana. 

http://www.mast.br/multimidia_instrumentos/teodolito_funcao.html
http://www.mast.br/multimidia_instrumentos/teodolito_funcao.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meteorologia


 

 

Figura 10: Reunião 

(fonte: Autor) 

 

Atividades do Mês de Maio/2017 

● Dia 03 

Oficina Teodolito 

 

Na atividade com o teodolito caseiro, os alunos do 2º ano do ensino médio 

foram convidados a testar o experimento confeccionado por eles, os alunos foram 

divididos em duplas e levados para a praça próxima a escola. Realizamos as medidas 

de distâncias entre prédios, postes e árvores  e o ponto de medição do aluno. 

Em um primeiro momento retomamos conceitos e explicamos a atividade, cada 

dupla deveria escolher o prédio para descobrir sua altura aproximada utilizando o 

teodolito caseiro, através dos seguintes dados: altura do aluno, a distância do seu 

ponto até o prédio a ser medido e grau obtidos através do teodolito. 

Aplicando os dados na fórmula resolutiva o aluno obterá a altura aproxima do 

prédio. 

 Padronizamos alguns pontos para que não houvesse tumulto entre os alunos, 

escolhemos dois prédios, uma árvore e dois postes, imprimimos a tabela de  conversão 

da tangente. 

 Utilizando a fórmula resolutiva: H=(Tgα x d)+ A 

 

            H= Altura do prédio 

Tg=   

D= distância até o prédio 

A= altura do aluno 

 

Pude observar que a grande maioria teve grande interesse em realizar a 

atividade e ficando surpresos ao entrar a altura correspondente. Alguns se interessaram 

em medir outros pontos, como levamos trema os alunos puderam explorar mais, 



 

conforme seu interesse. 

Acho que atividade foi de grande valia para que os alunos possam perceber que 

a matemática está presente em todos os momentos e que através de simples objetos 

confeccionados podemos descobrir e explorar várias atividades, despertando o 

interesse e a curiosidade desmistificando o já rotulado “matemática é chato”. 

 

Figura 1: Oficina Teodolito 

(fonte: Autor) 
 

● Dia 05 

Na reunião de hoje organizamos os formulários do ponto, tivemos a visita da 

supervisora Denice, que nos propôs uma parceria com outras escolas, troca de atividades e 

experiências com aplicações práticas, a proposta seria aplicarmos a oficina do teodolito na 

escola pérola e às bolsista trazerem a atividade do jogo do boole, que trabalha o raciocínio 

lógico nas turmas do ensino médio. 

Achei a sugestão da professora denice excelente, pois assim trocaremos experiências, 

além de ter um contato e uma visão de como é o ambiente escolar fora do nosso local de 

aplicação, já que a escola pérola tem apenas ensino fundamental e geralmente nossas oficinas 

são com os alunos do ensino médio . Além de acabar com essa individualidade entre os 

grupos do projeto, proporcionando uma maior interação e agregando conhecimentos. 

Iniciamos a oficina dos números inteiros,  com a construção de uma trilha matemática, 

reforçando conceitos e reforçando as regras de sinais, dificuldade relatada pela professora 

Raquel do 7º ano, desenvolvemos um termômetro para que os alunos possam perceber  mais 

claramente a diferença entre os números positivos e negativos, pretendemos realizar a oficina 

no dia 10, levando os alunos para uma atividade externa. 



 

 

Figura 2: Reunião de Planejamento 

 (fonte: Autor) 

Para a atividade com números inteiros sugeri a criação de uma régua confeccionada 

pelos alunos, mas durante a minha explicação da atividade percebemos que talvez um 

exemplo como -8+7, poderia causar ainda mais dúvida nos alunos, pois segundo a regra de 

sinais o sinal fica com o número de maior valor, mas como explicar que -8 é maior que 7, se 

não é, então pensamos em outra forma um termômetro partindo da ideia da régua, após 

discutirmos vários métodos resolvemos criar uma trilha, e conforme os acertos e erros os 

alunos controlarão a pontuação no termômetro. 

 

● Dia 08 

Terminamos alguns detalhes que faltavam no jogo da trilha para aplicação com o 7º ano que 

ocorrerá no dia 17 no turno da tarde. 

 

Figura 3: Confecção de Material para oficina. 

 (fonte: Autor). 

Aproveitamos para passarmos nas turmas participantes da gincana para lembrá-los de 

trazerem os alimentos e avisar que apresentação da missão matemático será na próxima 

quarta-feira, dia 17-05, no auditório da escola, onde reuniremos todas as turmas do 2º ano. 

Após um mês da missão dada podemos perceber que as turmas não abraçaram a ideia 

da gincana, não se preocuparam em arrecadar alimentos mesmo para uma ação solidária, 



 

fiquei decepcionada com a apatia dos alunos, a missão matemáticos então acho que alguns 

nem farão, fizeram pouco caso refletindo talvez a atividade não tenha sido algo interessante 

para eles então conversando com alguns membros da equipe achamos melhor encerrar a 

atividade da gincana, já que não atingimos o objetivo desejado, nem pelo nosso grupo e tão 

pouco com os alunos. 

● Dia 09 

No dia da apresentação da gincana pedimos para cada turma o mínimo 30Kg de 

alimentos, sendo que as turmas são compostas por mais de 30 alunos, como no dia 08 

avisamos que hoje seria o último dia para entrega, passamos nas salas para buscar os 

alimentos, na primeira sala só um aluno trouxe, na segunda nos surpreendemos pois a turma 

se uniu e quase todos levaram e na última somente um aluno. A turma que mais arrecada-se 

poderia escolher a instituição para entrega, então decidimos que quarta depois da apresentação 

mostraremos o quanto cada turma arrecadou, para que eles percebam a diferença que a união 

e o trabalho em equipe faz em um grande grupo. 

Fiquei muito triste, pelo fato de não ter dado certo, pois tinha grandes expectativas em 

torno da gincana, mas como tudo temos que ver nossos erros e acertos para em uma próxima, 

corrigir as falhas e tentar melhorar. No fim a falha se torna de todos, percebo que faltou mais 

pesquisa e dedicação de todos da equipe. 

● Dia 10 

                       Reunião e Aplicação da  oficina Números  Inteiros 

Discutimos sobre o fim da gincana e organizamos os alimentos arrecadados, 

totalizando 49 Kg de alimentos não perecíveis e 4Lt de óleo. Preparamos os materiais para a 

oficina. 

Nos dividimos em dois grupos um foi para a sala de aula retomar os conceitos e 

explicar a atividade para os alunos do 7º ano, e o segundo grupo foi para o pátio organizar a 

atividade da trilha para receber os alunos. 

A turma chegou bem empolgada para o jogo, dividimos a turma em meninos contra 

meninas, cada equipe tinha seu termômetro pontuador e um representante para marcar e 

controlar os pontos, todos os alunos participaram e realizaram as tarefas propostas, quando 

acertavam ficavam eufóricos e ao errar sempre retomamos os conceitos mostrando por que a 

resposta estava errada, tínhamos a opção de ajuda dos colegas que valia metade dos pontos e 



 

na grande maioria eles respondiam sozinhos. 

Pude observar que muitos necessitavam utilizar o caderno como apoio para contas 

básicas como -5+5, -24% 4, não se atrevendo a fazer um cálculo mental e mesmo assim 

erravam, talvez por insegurança. Foi um pouco assustador esses erros, pois são contas 

simples, evidenciando que os alunos não sabem a tabuada e tem bastante dificuldade no 

reconhecimento dos números negativos, tivemos alunos com problemas de surdez e retardo 

mental e eles participaram ativamente do jogo e de todas as brincadeiras. De um modo geral 

todos participaram e gostaram da atividade, ficando bem empolgados e agitados com as 

brincadeiras, reconheceram seus erros e espero que tenhamos contribuído no desenvolvimento 

e aprendizado da turma. 

Particularmente gostei muito do jogo, pude ver o esforço que cada um fez para ganhar 

cada ponto e a decepção ao perder , mas ao errarmos temos um maior aprendizado ao meu ver 

pois aprendemos muito mais. 

 

Figura 4: Apresentação da Atividade 

(fonte: Autor) 

 

            

Figura 5: Atividade de Trilha dos Números Inteiros 

(fonte: Autor) 



 

● Dia 12 

Reunião geral  

Cada grupo falou sobre suas atividades, o que deu certo e errado, atividades que estão 

ocorrendo. Foi cobrado de cada grupo os portfólios, pois muitos ainda não fizeram ou estão 

fazendo de forma errada, a coordenadora de cada escola enviará para as supervisoras os 

pontos que necessitam ser corrigidos pelos bolsistas. 

Os bolsistas da escola Pérola foram convidados a ministrar um minicurso sobre boole, 

para todos os bolsistas, atividade que está dando muito certo, estou ansiosa para conhecer o 

trabalho. 

● Dia 17 

Na reunião de hoje o Lucas trouxe várias propostas de atividades que podemos adaptar 

em oficinas para o projeto, como o jogo detetive, o limão entrou na roda, leilão etc, pensamos 

em adaptar atividades com trigonometria, sólidos e frações. As ideias ainda precisam ser 

complementadas, mas creio que serão atividades bem diferentes e os alunos irão gostar. 

Discutimos sobre a gincana que ainda não foi finalizada pois ainda faltam duas 

apresentações que ocorreram no dia 22, após o intervalo. 

Uma das turmas não realizou a tarefa, se negando a participar, a professora Torma 

ficou bem chateada com a reação dos alunos, as demais cumpriram e se apresentaram na 

próxima segunda- feira. Concluindo as apresentações encerraremos a gincana e a entrega dos 

alimentos a uma instituição. 

 

Figura 6: Reunião de Planejamento. 

(fonte: Autor). 

● Dia 22 

Apresentação das turmas do 2º ano do ensino médio da missão matemáticos. Os 



 

alunos realizaram uma excelente apresentação, de forma dinâmica e descontraída. 

Ficaram faltando alguns alunos que deveram se apresentar na próxima semana, para 

que possamos finalizar a atividade. 

 

Figura 7: Apresentação da Gincana dos Alunos 

 (fonte: Autor) 

● Dia 25 

Nossa reunião será a distância devido aos acontecimentos da semana, cada membro da 

equipe deve pesquisar novas atividades para realizarmos com os alunos do 3º ano, sobre 

sólidos geométricos. 

Minha sugestão é aplicarmos o jogo das diagonais, atividade que venho pesquisando 

no Laboratório do ensino médio, onde pode-se explorar vários pontos relacionados ao tema na 

atividade. Durante o desenvolvimento do jogo o aluno constrói o conhecimento, uma 

atividade que utiliza a investigação matemática em seu desenvolvimento, através da 

percepção do aluno construiu o aprendizado. No link a seguir podemos ver o artigo do autor 

Luiz Márcio Imenes que relata sua atividade com muita Geometria, utilizando madeira, 

pregos e linha. 

http:wwweducacionalcombr2.cdn.educacional.com.br/userData/.../1467055313266.pdf 

Essa mesma atividade também foi desenvolvida pelo PIBID Matemática da UFC LCC, que 

pode ser conferida no link a  seguir:  

http://pibidmatlcc.blogspot.com.br/2013/10/oficina-artesanato-e-matematica.html 

● Dia 31 

Reunião 

Na reunião de hoje organizamos alguns materiais para a semana acadêmica e 

http://pibidmatlcc.blogspot.com.br/2013/10/oficina-artesanato-e-matematica.html


 

dividimos o grupo em duas equipes para a organização das oficinas uma sobre sequência de 

fibonacci e a outra sobre mandalas. Discutimos a elaboração da oficina de sólidos para as 

turmas do 3º ano do ensino médio. E a possibilidade de aplicação no turno da noite para os 

alunos do EJA. 

 

Figura 8: Reunião de Planejamento. 

(fonte: Autor) 

Ao longo do mês desenvolvemos várias atividades, espero que todos os alunos tenham 

aprendido e gostado. De um modo geral acho que todos da equipe estão engajados em um 

objetivo específico, tornar a matemática atrativa aos alunos, quebrando o velho tabu de que a 

matemática é difícil e chata. 

Conquistar cada aluno é um grande desafio e principalmente fazer com que percebam 

que a matemática está nos mais variados lugares. E que existem muitas maneiras de 

aprendermos novos conceitos com muita diversão e conhecimento.  

Atividades do Mês de Junho/2017 

● Dia 5 e 6 

Aplicação das oficinas de Mandalas e Número de ouro, as atividades ocorreram com 

total participação dos inscritos, muitos tiveram dificuldades em alguns conceitos matemáticos 

na realização das mandalas. 

 

Figura 1: Aplicação da Oficina Mandalas 

(fonte: Autor) 

 



 

Na oficina do número de ouro a procura bela simetria no corpo tornou-se uma 

divertida brincadeira, pois muito não encontraram o famoso 1,618, passando bem longe, o que 

causou surpresa e muitos risos.  Todos participaram da atividade, realizando as medições e 

cálculos necessários. 

 

Figura 2: Aplicação da Oficina Número de Ouro. 

(fonte: Autor) 

 

● Dia 07 

Reunião e Aplicação da Oficina Mandalas 

No encontro de hoje tivemos a visita da coordenadora Denice que nos deu algumas 

orientações sobre a escrita dos portfólios e o relatório parcial do PIBID que deve ser entregue 

até o final de junho. 

Durante a reunião de hoje organizamos o material para a oficina de sólidos que deverá 

ocorrer na próxima semana com os alunos do 3º ano do ensino médio, pretendemos  utilizar o 

material do laboratório da UNIPAMPA, as  réplicas de sólidos para que os alunos possam 

perceber a diferença entre os  tipos de sólidos.   

 

Figura 3: Reunião de Planejamento. 

(fonte: Autor) 

Demos início a oficina com xilofone e frações para uma possível aplicação no 7º ano, 

envolvendo matemática e música. Para essa atividade utilizamos como base a oficina 

realizada pela professora Cláudia e Sônia na casa do guri do qual pude participar e achei 



 

fantástica. 

Utilizaremos um vídeo para dar uma introdução e depois desenvolvemos a atividade 

com o reconhecimento das frações e sua relação com as notas musicais. 

 

Figura 4: Xilofone. 

(fonte: Google Imagens) 

Sites:   

● Aqui há ciência 

https://www.youtube.com/watch?v=d6ZHHjMsoHg 

● Pitágoras e a Música - Donald no País da Matemágica 

             https://www.youtube.com/watch?v=66l6MBQgcRg 

Realizamos a oficina das Mandalas com a turma do 8º ano do ensino fundamental, 

contando um pouco da história das mandalas seus significados e trabalhando os conceitos 

matemáticos como circunferência, retas e figuras geométricas. 

 

Figura 5: Apresentação da Oficina Mandalas 

(fonte: Autor) 

https://www.youtube.com/watch?v=d6ZHHjMsoHg
https://www.youtube.com/watch?v=66l6MBQgcRg


 

 

Figura 6: Atividade Prática 

 (fonte: Autor) 

 

● Dia 12  

                                              Reunião geral do PIDIB  

Discussão de alguns pontos que necessitam ser melhorados pelas equipe, a 

importância da escrita do relatório parcial e o trabalho em equipe que deve ser feito com a 

colaboração de todos os integrantes, o relatório deve geral pontos positivos para a 

permanência do projeto, com uma análise quantitativa de dados. Para que o projeto possa 

continuar necessitamos de números que comprovem  a utilidade do programa, já que o 

governo acha que esse programa não tem grande utilidade. O projeto é de suma importância 

para os acadêmicos, além de nos aproximar da realidade escolar, os benefícios no 

desenvolvimento acadêmico são notáveis, com um melhor desempenho em todos os aspectos. 

● Dia 14 

Reunião 

Organização dos documentos para darmos inicio a escrita do relatório parcial do 

PIBID. Com listagem das atividades realizadas, as turmas de aplicação e o número de alunos 

beneficiados em cada atividade. 

 

Figura 7: Reunião de Planejamento 

(fonte: Autor) 



 

● Dia 21 

Reunião 

No encontro de hoje finalizamos o plano de aula dos sólidos, verificamos a escrita dos 

documentos para o relatório parcial. E discutimos a possibilidade de criar a oficina de 

xilofone para feira de ciências da escola. 

Apuramos a pontuação da gincana matemática, sendo  os vencedores os alunos da 

turma 122, que arrecadaram maior número de alimentos, quanto às apresentações e 

participações nas oficinas  as turmas 122 e 121 ficaram empatados. Assim que possível 

avisaremos os alunos o resultado da gincana e a a turma pode escolher o local para entrega 

dos alimentos arrecadados. 

 

Figura 8: Reunião de Planejamento 

(fonte: Autor) 

● Dia 26 

Leitura sugerida pelos bolsistas Juliana e Gabriel. 

texto:Leitura cap. 5 - Enfrentando as Incertezas .Edgar Morin. 

 

● Dia 28 

Reunião 

No encontro de hoje terminamos de revisar os documentos para o relatório parcial, 

organizamos a lista ponto e conversamos sobre a leitura sugerida ao grupo. 

Levamos um grande susto enquanto revisamos os documentos a pasta da supervisora 

Ana simplesmente sumiu do drive, não sabemos o que ocorreu, se foi o drive que bugou, 

algum vírus no not, sei que quase infartamos ao não encontrarmos os documentos. Mas no 



 

final conseguimos recuperar todos os documentos e já aproveitamos para salvar todos os 

documentos em mais de um local. 

 

Figura 9: Reunião de Planejamento 

(fonte: Autor) 

 

Atividades do mês de Julho/ 2017  

●  Dia 05 

Reunião 

Escrita coletiva sobre o texto lido pelo grupo do capítulo 5. Enfrentando as incertezas de 

Edgar Morin. 

 

Figura 1: Reunião para escrita Coletiva 

(fonte: Autor) 

 

● Dia 10 

Reunião Geral 

Tópicos da reunião: 

● Relatório Parcial    



 

● Pendências 

● Recesso    

● Assuntos Gerais 

Os bolsistas foram convidados a participar de dois eventos com submissão de 

trabalhos realizados com o pibid, que ocorrerão no IFSUL e na Urcamp. A submissão dos 

trabalhos e de suma importância para o programa PIBID. 

● Dia 12 

Reunião 

Selecionamos e organizamos os alimentos arrecadados durante a gincana matemática 

para  entrega . Discutimos sobre as possibilidades de trabalhos que possam ser submetidos 

nos eventos do IFSUL e CONGREGA-URCAMP que devem ocorrer neste mês e em agosto. 

 

Figura 2: Alimentos Arrecadados 

(fonte: Autor) 

 

Recesso Escolar 17-7 à 02-08-17 

ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO/2017 

● Dia 11 

Reunião 

No encontro de hoje recebemos na nova integrante do grupo, a bolsista Thatylita, 

explicamos as tarefas a serem realizadas e como aplicamos as atividades. 

Discutimos sobre possíveis trabalhos a serem enviados para o SIEP, agendamos 

juntamente com a professora Thorma a execução da oficina de sólidos a ser realizada nos dias 

15 e 18 com os alunos do 3º série do ensino médio, também conservamos com professora  



 

Raquel para aplicação da oficina de xilofone com os alunos do 6º ano do ensino fundamental, 

que deverá ocorrer no início do mês de setembro. Para o SIEPE pretendemos levar dois postes 

relatando as atividades das oficinas História-matemática e Xilofone. 

 

Figura 1: Reunião de Planejamento 

(fonte: Autor) 

 

● Dia 15 

Oficina sólidos parte teórica: Apresentação 

Sólidos  

São objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos 

são: cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. Os sólidos podem apresentar diversas 

formas, mas algumas características básicas definem esse sólido geométrico. Por exemplo, o 

número de faces do sólido será exatamente igual ao número de lados do polígono que 

constitui suas bases (superior e inferior), dessa forma, sua classificação quanto ao número de 

lados. O sólido geométrico é formado pelos seguintes elementos: base, altura, vértices, arestas 

e faces laterais. 

 

Figura 2: Sólidos Geométricos 

(fonte: Google Imagens) 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/Area-cubo.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/area-piramide.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/prisma.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/cilindro.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/corpo-esferico.htm


 

Os sólidos podem ser retos ou oblíquos. Os retos são aqueles em que a aresta lateral forma 

com a base um ângulo de 90º, e os oblíquos são aqueles em que as arestas formam ângulos 

diferentes de 90º. 

 

Figura 3: Prismas 

(fonte: Google Imagens) 

Sólidos de Platão 

Os sólidos de Platão também são denominados de poliedros, pois são formados por faces, 

arestas e vértices. As faces são constituídas por seções de planos, considerando que entre duas 

faces temos as arestas, as quais possuem em suas extremidades os vértices.  

Platão foi um filósofo grego, que viveu entre os séculos V e IV a.C., e estabeleceu 

importantes propriedades em alguns poliedros. 

Os poliedros de Platão possuem características próprias e se enquadram nas seguintes 

condições:  

a) em todas as suas faces polígonos regulares congruentes entre si. 

b) todos os seus ângulos poliédricos são regulares e congruentes entre si. 

c) de cada um de seus vértices partem o mesmo número de arestas. 

 

Figura 4: Sólidos de Platão 

(fonte: Google Imagens) 



 

Os poliedros são estudados desde a Grécia Antiga na escola de Pitágoras, 600 aC, embora 

haja evidência de que os Povos Neolíticos que viveram na Escócia tinham esculpidos alguns 

destes sólidos 1000 anos antes. Alguns destes modelos, encontram-se no Museu Ashmolean 

em Oxford, Reino Unido. 

 

 

Figura 5: sólidos Antigos  

(fonte: Google Imagens) 

 

Platão, em seus estudos, relacionou cada poliedro a elementos da natureza. 

Tetraedro: fogo, Cubo (hexaedro): terra, Octaedro: ar, Icosaedro: água e Dodecaedro: cosmos  

 

Figura 6: Elementos 

(fonte: Google Imagens) 

 

 Segundo Eves (2004, p. 114), se referindo à obra Timeu: 

No trabalho de Platão, Timeu misticamente associa os quatro sólidos mais 

fáceis de construir – o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o cubo – com os 

quatro elementos primordiais empedoclianos de todos os corpos materiais – 

fogo, ar, água e terra. Contornava-se a dificuldade embaraçosa em explicar 

o quinto sólido, o dodecaedro, associando-o ao Universo que nos cerca. 

 

Os sólidos platônicos se manifestam na natureza como: cristais, organismos vivos, moléculas, 

etc. 



 

 

Figura 7: Sólidos na Natureza. 

(fonte: Google Imagens) 

 

Relação de Euler 

A relação criada pelo matemático suíço Leonhard Euler possui extrema importância na 

determinação do número de arestas, vértices e faces de qualquer poliedro convexo e alguns 

não convexos. Essa relação permite que os cálculos sejam realizados no intuito de 

determinarmos o número de elementos de um poliedro. 

A fórmula criada por Euler é a seguinte: V – A + F = 2 

onde V = número de vértices, A = número de arestas e F = número de faces.  

Para apresentação utilizamos os sólidos de acrílico do laboratório da unipampa, onde 

interagimos com os alunos realizando interrogações sobre suas diferenças e características. 

Todos os integrantes do grupo participaram ativamente da oficina, após a apresentação sobre 

os sólidos foi entregue aos alunos uma relação de 5 exercícios o qual muitos tiveram 

dificuldades para compreender, fomos retomando passo a passo os dados do enunciado 

extraindo os dados do problema e utilizando um material de apoio, os sólidos de acrílico do 

laboratório de matemática da universidade, assim os alunos puderam ter uma percepção maior 

para interpretar e resolver as atividades. 

 

Figura 8: Oficina Sólidos 

(fonte: Autor) 



 

Pude observar que em todas as turmas, existem diferentes  níveis de aprendizagem, 

alguns tem um rápido raciocínio e nem precisavam de nosso auxilio, outros após uma rápida 

explicação entendiam e conseguiam realizar a atividade, já outros precisávamos fazer cada 

passo da atividade, tendo que retomar conceitos básicos e operações simples de aritmética. 

 

Figura 9: Atividade com Sólidos Geométricos 

(fonte: Autor) 

● Dia 16 

Reunião 

No encontro de hoje organizamos e confeccionamos os materiais para a oficina prática 

de sólidos que ocorrerá no dia 18 com as turmas da 3ª série do ensino médio, tivemos a 

presença da coordenadora, que nos orientou sobre a submissão dos trabalhos para o SIEPE e 

nos comunicou a possível vinda de mais uma integrante para o grupo. 

 

Figura 10: Confecção de Materiais para oficina de sólidos 

(fonte: Autor) 

● Dia 18 

Oficina Sólidos: Construções 

Na atividade de hoje retomamos as características dos sólidos de Platão, dividindo os 

alunos em grupos e cada integrante deveria pegar o sólido solicitado: sólido de Platão, não 

Platão, convexo e não convexo. Depois questionamos a turma se o sólido escolhido tinha sido 

o correto e por que. De um modo geral a maior parte da turma executou a tarefa corretamente. 

Para a atividade explicamos como poderiam ser feitos os sólidos e o material a ser 



 

utilizado: canudos, palito de churrasco, barbante e borracha. 

Todos os alunos participaram da atividade, alguns confeccionando mais de sólido e 

demonstrando muita habilidade e criatividade, realizando ótimos trabalhos. 

 

Figura 11: Materiais para confecção dos poliedros de Platão 

(fonte: Autor) 

 

 
Figura 12: Confecção dos Poliedros pelos alunos 

(fonte: Autor) 

 

 

 

Figura 13: Material confeccionado pelos alunos 

(fonte: Autor) 

● Dia 23 

Reunião 

No encontro de hoje recepcionamos a nova bolsista Larissa, fomos convidados para 

sermos avaliadores das apresentações das turmas de 8º ano, em apresentações sobre o bioma 



 

pampa. As apresentações estavam ótimas os alunos confeccionaram barner e falaram sobre 

temas muito importantes, desmatamento extinção, entre outros. Gostei muito e fiquei bem 

impressionada com o domínio e o interesse demonstrado pelos alunos, a criatividade e a 

preocupação que demonstraram sobre o futuro. 

 

Figura 14: Avaliação dos trabalhos dos alunos 8º ano 

(fonte: Autor) 

Aproveitamos também para planejar e organizar como realizamos a oficina com 

xilofone, separamos os materiais e montamos o rascunho da atividade. Que deverá ocorrer nos 

dias 15 e 22 de setembro com os alunos do 6º ano, em duas etapas onde primeiramente 

trabalhares o reconhecimento das frações  e o uso das frações relacionados a música, em um 

segundo encontro revisaremos os conceitos de soma, subtração e multiplicação de frações. 

Nossa ideia inicial é passar um vídeo com uma história do pato Donal’d no país 

matemágica, levar pipoca e então fazer as relações das notas musicais com as frações 

utilizando o fracsoma. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TphWfs_OXkU 

Xilofone: https://www.youtube.com/watch?v=d6ZHHjMsoHg 

 

Figura 15: Reunião de Planejamento 

(fonte: Autor) 

● Dia 28 

Reunião (manhã) 

Na reunião de hoje fomos convocados pela supervisora Ana para debatermos sobre 

https://www.youtube.com/watch?v=TphWfs_OXkU
https://www.youtube.com/watch?v=d6ZHHjMsoHg


 

alguns pontos que necessitavam ser esclarecidos com a chegada das novas bolsistas ao grupo, 

discutimos alguns tópicos como funcionamento das atividades e alguns documentos. 

 

Figura 16: Reunião de planejamento 

(fonte: Autor) 

 

Reunião Geral PIBID 

 

1.      Andamento das atividades nas escolas 

  

2.      Escritas para eventos, orientação e prazos 

 

3.      Intrapibid 2017/Fórum das Licenciaturas – 21 e 22 de setembro 

  

4.      Reunião com Coordenador Institucional - encaminhamentos 

  

5.      Informes gerais 

● Dia 30 

Reunião 

Para a reunião de hoje demos inicia a leitura do material enviado para o evento que 

ocorrerá em setembro do qual o PIBID participará. 

Contamos com a presença do professor André de história, que se prontificou em nos  

auxiliar na escrita do resumo para o SIEPE, sobre a oficina História-Matemática. Planejamos 

como ocorrerá a atividade do xilofone na escrita do plano de aula. 

Organizamos os pontos, arrumamos materiais, discutimos sobre a possibilidade de 

aplicação de um minicurso para o SIEPE sobre a construção de sólidos. 



 

 

Figura 17: Reunião de planejamento 

(fonte: Autor) 

 

Atividades do mês de Setembro/ 2017 

● Dia 06 

Reunião 

Planejamos hoje como serão realizadas as atividades da oficina de xilofone onde 

trabalharemos uma introdução para o conteúdo de frações, nosso objetivo através desta 

aplicação é mostrar aos alunos que a matemática está presente em todas as coisa e lugares, a 

atividade será representar as notas musicais através das frações, em segunda etapa 

retomaremos os conceitos já adquiridos. Tivemos que alterar as datas de aplicação para os 

dias 13 e 15 de setembro devido a adesão de alguns professores a greve, em virtude do 

parcelamento dos salários pelo governo do Estado, em relação a greve fico extremamente 

chateada em relação a desvalorização e ao tamanho desrespeito aqueles que se dedicam a 

propagar o conhecimento, como acadêmica e futura professora teria fortes motivos para 

desistir dessa profissão, mas lecionar e ter o prazer de dividir o conhecimento não tem preço 

para quem ama o que faz e a cada dia se torna um novo desafio persistir no ideal de ensinar. 

Não vejo vencedores nessa luta, mas se manter na inércia também não nos trará 

benefícios, os professores merecem nosso  respeito e  tem o dever de exigir seus direitos como 

profissionais e cidadãos. 



 

 

Figura 1: Reunião de planejamento 

(fonte: Autor) 

 

● Dia 15 

Reunião e Aplicação da Oficina Xilofone 

Na reunião de hoje discutimos e escrevemos para o fórum do PIBID, planejamos encontros 

para dar continuidade às escritas para o SIEPE, nós dividimos em dois grupos onde 

escreveremos sobre as oficinas já aplicadas da história-matemática e sólidos. Já submetemos a 

oficina sólidos para o evento, estamos aguardando aprovação. 

 

Figura 2: Reunião de planejamento 

(fonte: Autor) 

 

Oficina Xilofone 

1º- Vídeo do Pato donald no mundo da matemágica, onde ele descobre a matemática na 

música. 

2º - Questionamentos sobre o que se tratava o vídeo, os alunos tiveram uma boa percepção. 

3º- Explicamos a atividade, convidando os alunos a fazer música, dividimos os alunos em 

grupos, cada grupo recebeu um fracsoma, deixamos os alunos manusearem o material, 

realizando questionamentos sobre o mesmo. 



 

4º Cada grupo recebeu uma folha para que representasse as frações de cada nota musical. 

 

Figura 3: Folha de atividade 

(fonte: Professora Cláudia Laus) 

5º - Xilofone: Cada grupo recebeu dois copos com notas musicais, onde deveria  descobrir a 

altura do copo e representar a fração correspondente a nota musical. 

ao medir o copo encontraram a altura de 11,5 cm, dividindo os centímetros pelo denominador 

da fração e multiplicar pelo numerador, encontrando assim a medida a ser marcada no copo. 

Ex: Dó- 1 inteiro- 11,5 cm - copo cheio , Si-
 

  
-(11,5      -6,13 cm 

6ºEncher os copos: após os alunos realizarem as marcações os copos foram enchidos com 

água. 

7º Tocando o Xilofone: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, pronto os alunos  testaram o xilofone, 

tocando as músicas sugeridas. 

 

Figura 4: Músicas 

(fonte: Professora Cláudia Laus) 

 



 

A oficina  foi muito boa e os alunos gostaram muito da atividade, mas no quesito 

aplicação da matemática muitos tiveram dificuldades em uma simples atividade de pintar a 

representação das frações e divisão com vírgula, ao manusear o fracsoma os alunos foram 

percebendo as frações e ao serem questionados sobre as representações responderam 

corretamente. Após explicarmos a atividade cada aluno recebeu uma folha contendo as nota 

musicais e suas respectivas frações, onde representaram as notas com o uso do fracsoma. 

Alguns alunos ficaram tão empolgados que perguntaram se poderiam gravar a 

atividade de tocar o xilofone. Aos poucos foram se revezando para testar o novo instrumento 

e acabavam ficando maravilhados alegando que em casa testariam o mesmo. 

 

Figura 5: Vídeo Pato Donal’D 

(fonte: Youtube) 

 

 

Figura 6: Atividade com Fracsoma 

(fonte: Autor) 

 

Figura 7: Confecção do Xilofone 



 

(fonte: Autor) 

● Dia 16 

Escrita para o SIEPE em grupo: Daiane, Cecília, Juliana e Thalyta. 

● Dia 18 

Reunião Geral Fórum Intra PIBID 

A reunião teve como objetivo esclarecer como ocorrerão as atividades do fórum que 

ocorrerá nos dias 21 e 22 deste mês. Os bolsistas foram divididos em grupos, organizados por 

cores   (vermelho, verde e azul), cada grupo deverá produzir um slide por bolsistas com 

reflexões para serem apresentadas no Seminário Institucional do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, da UNIPAMPA, com as seguintes temáticas sobre os 

pontos: 

Ponto 1: Impactos na formação docente 

 

Apontamentos reflexivos dos acadêmicos bolsistas do PIBID sobre os impactos na 

formação docente e apontamentos práticos para o futuro do Programa. 

Ponto 2. Ideias & Pistas para: 

 

 Aperfeiçoar a integração Universidade - Escola; 

 Aperfeiçoar a integração formação inicial e formação continuada 

 

 

 

● Dia 21 e 22 

Seminário INTRAPIBID 

O evento foi de grande importância para a união dos subprojetos pela continuidade do 

programa, os debates e provocações levantas pelos palestrantes e bolsistas nos levam a sérias 

reflexões. 

A troca de experiências entre os bolsista foi muito proveitosa, pois vemos que apesar 

de estarmos em locais e cidades diferentes passamos pelas mesmas dificuldades. A troca de 

relatos nos fortalece e motiva, pois com todas as dificuldades, superamos barreiras e 

alcançamos grandes conquistas com dedicação e força de vontade.  

O projeto nos proporciona algo muito importante para a formação docente, nos 

aproximando da prática escolar, nos proporciona a troca de experiências, algo fundamental 

para nossa caminhada como futuros professores. 



 

 
Figura 8: Fórum das licenciaturas 

(fonte: Autor) 

 

 

 

● Dia 27 

Reunião 

Discussão e finalização das atividades para aplicação da segunda parte da oficina de 

Xilofone, onde retomaremos conceitos sobre frações através da utilização de exercícios de 

fixação. 

 
Figura 9: Reunião de Planejamento 

(fonte: Autor) 

 

 

● Dia 29 

Oficina Xilofone 2ª Parte: 

Na aplicação das atividades reunimos as duas turmas do 6º ano do ensino 

fundamental, retomando conceitos já adquiridos, com as propostas de exercícios. Após uma 

breve introdução os alunos realizaram as primeiras questões tranquilamente. Uma dúvida em 

conjunto foi quanto a fração cinco terços, muitos questionaram se o exercício estava errado 

pois não era possível a existência dessa fração. Utilizamos a representação das frações para 

que todos pudessem entender e compreender. 

Tivemos dois casos em que uma aluna não quis realizar a as atividades tentamos de 

diversas maneiras interceder e não obtivemos resultado, uma das alunas começou a chorar 

pois não conseguia realizar as atividades em que usamos frações em probleminhas, mas neste 



 

caso conseguimos reverter, e contornar explicando calmamente o passo a passo para 

compreensão e interpretação do problema. 

Notamos que alguns alunos têm um rápido raciocínio, mas grande maioria tem 

bastantes dificuldades nas operações básicas. 

 

Figura 10: atividade prática 

(fonte: Autor) 

 

Atividades do mês de Outubro/ 2017 

● Dia 04 

Reunião 

No encontro de hoje levamos a proposta passada pela coordenadora Denice de uma 

possível escrita para um E-book produzido pelo PIBID. Discutimos sobre atividades para 

confecção de uma oficina de geometria analítica para os alunos do 3º ano do ensino médio, 

também recebemos a solicitação de uma atividade para os alunos da 4º ano do ensino 

fundamental sobre as operações básicas. 

 

Figura 1: Reunião de planejamento 

(fonte: Autor) 

 

● Dia 06 

Reunião 

Na reunião de hoje planejamos as oficina para os alunos do 4º ano, com a proposta de 

criar um mercadinho, onde os alunos realizaram compras, trabalhando assim as tabuadas e as 



 

operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. A ideia inicial é dividir os alunos em 

dois grupos meninas x meninos, onde serão escolhidas pelos alunos cartas que conterão as 

tabuadas do 2 ao 9, cada resposta correta o grupo receberá o valor em dinheirinho de papel 

para depois efetuar as compras, se errar o grupo perde o valor da multiplicação. Após essa 

atividade de revisar a tabuada, os alunos passarão para a parte das compras. 

Confeccionamos todo o material do mercado em EVA e cartolina, bananas, tomates, 

cenouras, bala, pirulitos etc, cada produto receberá um preço de 1 a 10 reais. Cada grupo 

escolherá uma carta onde conterá uma lista de produtos a serem comprados, neste momento o 

aluno terá que realizar os cálculos para saber o quanto terá de pagar pelas suas compras. 

temos a intenção de deixar um aluno do grupo oposto no caixa, onde ambos trabalharam com 

as operações básicas para efetuar o pagamento e o troco se houver. 

as cartinhas também pedem que o aluno efetue a divisão do total da compra com os amigos. 

Exemplo: Compre 3 bananas e 5 tomates. Divida o valor de sua compra com 3 amigos. 

A compra daria R$ 15, dividindo por três amigos cada um desembolsou R$3. 

Desta forma todas as operações básicas serão trabalhadas pelos alunos. 

Também demos início a pesquisa para a oficina de geometria analítica. 

 

Figura 2: Confecção de material para a oficina 

(fonte: Autor) 

 

● Dia 09 

Reunião Geral 

 

1.       Relatório Final - encerramento em outubro 

2-       Participação do subprojeto Matemática no E-book  

 

● Dia 18 

Reunião 

No encontro de hoje terminamos de confeccionar o material para a próxima oficina que 



 

trabalhará as operações básicas com os alunos do 4º ano. 

 

Figura 3: Confecção de materiais 

(fonte: Autor) 

● Dia 25 

Reunião para escrita do E-book e organização das oficinas para o 9º SIEPE. 

 

Figura 4: Escrita para E-book 

(fonte: Autor) 


