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Segunda semana do mês de Abril 

Segunda feira dia 10/04: Monitoria na escola Pérola Gonçalves nas turmas de 6° e 7° ano. 

Ajudamos os alunos com dificuldades nos conteúdos aplicados. 

 

Quinta feira dia 13/04: Reunião de planejamento na unipampa. Ficou combinado sobre o 

que fazer na feira de matemática na escola Pérola Gonçalves e também testamos o jogo de 

boole. 

 

Sábado dia 15/04: Produção do material do jogo de boole.  

 

Terceira semana do mês de Abril  

Segunda feira dia 17/04: Preparação do material do jogo Tangram e plano de aula, para ser 

apresentado na feira do colégio Pérola Gonçalves.  

Quarta feira dia 19/04: Apresentação da feira de matemática no colégio Pérola Gonçalves, 

foram apresentados os seguintes vídeos Matemática do cotidiano e Origem e importância 

dos números para as turmas do colégio, exposição dos jogos em mesas onde os alunos iam 

até nós com o interesse de saber sobre os jogos, aplicação dos jogos Boole e bingo dentro das 

turmas.  

Quinta feira 20/04: Reunião de planejamento Unipampa, combinamos o que será feito na 

próxima semana e apresentação de uma aula de formação sobre jogos de Boole.  

Sábado 22/04: Treino jogo de Boole. 

Segue abaixo algumas fotos tiradas e os links dos vídeos utilizados. 

 

  

                   foto 1                                                        foto 2 



 

  

                foto 3                                                         foto 4 
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foto 6 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

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


 

Última semana do mês de Abril 

 

Segunda feira dia 24/04: Monitoria Colégio Pérola Gonçalves com aplicação dos jogos de 

Boole, os alunos estão melhores em entender o conteúdo e se saíram bem nos jogos 

aplicados. 

Quinta feira 27/04: Pesquisa sobre um software livre para a aplicação no oitavo ano. 

Sábado 29/04: Pesquisando mais sobre o software que será utilizado. 

 

Primeira semana do mês de Maio 

 

Quinta 04/05: realizamos a nossa reunião de planejamento para a feira de matemática que 

aplicaremos no Théo Obino. 

Sábado 06/05: foi realizada a primeira feira de matemática da escola Téo Obino, onde 

expomos as oficinas que aplicamos e estamos aplicando. 

Os alunos foram até o laboratório de matemática onde expomos nossas oficinas e mostramos 

os vídeos. A interação na feira foi muito boa. 

 

Segunda semana do mês de Maio  

 

Segunda 08/05: foi realizada monitoria na escola Pérola Gonçalvez, nas turmas de sexto e 

sétimo  ano, aplicamos exercícios de revisão para a prova que farão na próxima semana.  

Quinta 11/05, realizamos a reunião de planejamento, onde decidimos como iremos aplicar o 

livro Vermelho de Boole. Seguimos com a preparação do material de Boole. 

 

Terceira semana do mês de Maio  

 

Segunda 15/05: Aplicamos o livro Vermelho de Boole no 6° e 7° e notamos que alguns tem 

mais dificuldades que os outros, porém todos conseguiram completar as histórias.Figura 

abaixo. 



 

 

  

 

Sexta: 19/05 realizamos a reunião de planejamento na UNIPAMPA, onde discutimos: 

-  A falta de entendimento dos alunos com os jogos de Boole; 

- Os resultados que obtemos. ( No caso alguns alunos com mais dificuldade que os outros) 

- A formação dos jogos de Boole para os professores da E.M.E.F. Pérola Gonçalves. 

 

 Quarta semana do mês de Maio 

 

Segunda 22/05: aplicamos o livro azul nas turmas de 6° e 7° ano na Escola Pérola, onde 

percebemos os alunos estavam mais focados nos jogos de Boole e que o 7° ano se saiu 

melhor no livro Azul que no vermelho. Abaixo a figura. 

 

 

Sexta 26/05, realizamos a reunião de planejamento na UNIPAMPA, onde discutimos como 

os jogos de Boole nas turmas de 6º e 7º ano estavam progredindo. Abaixo a figura. 



 

 

 

Primeira semana do mês de Junho 

 

Sexta 02/06: Reunião de Planejamento na UNIPAMPA, onde planejamos a oficina 

preparatória para as Olimpíadas de Matemática e revisamos os relatórios. 

 

Segunda semana do mês de Junho 

 

Segunda 05/06: Aplicação das atividades que escolhemos sobre a Olimpíada de Matemática 

no 6° e 7° ano da escola Pérola Gonçalves. 

 

Quarta 07/06: Aplicamos uma formação sobre os jogos de Boole na semana acadêmica na 

UNIPAMPA. 

 

Sexta 09/06: Reunião de planejamento na UNIPAMPA, onde revisamos a formação aplicada 

na Quarta onde fizemos anotações sobre o desenvolvimento da atividade. 

 

Terceira semana do mês de Junho 

Segunda 12/06: Finalizamos o livro azul no 6° e 7° ano na escola Pérola, reparamos que os 

alunos do 7° ano que começaram mais devagar que os do 6° estavam tendo um avanço 

melhor neste nível. 

 

Quarta semana do mês de Junho 

Segunda 19/06: Começamos a aplicação do livro verde no 6° e 7° ano da escola Pérola, os 

alunos do 7° ano realmente estavam mais rápidos que os do 6°. 

 



 

Quinta 22/06: Tivemos a reunião de planejamento na Unipampa, observamos como estavam 

se saindo no livro verde e arrumamos alguns relatórios. 

 

Última semana do mês de Junho 

 

Segunda 26/06: Ainda estamos aplicando o livro verde na escola Pérola, começamos com as 

histórias que envolviam direita e esquerda e alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade, 

porém o grupo passou para ajudar e eles começaram a entender a lógica que estava sendo 

aplicada. 

 

Sexta 30/06: Reunião de planejamento na escola Pérola, onde começamos planejar a prova 

que será aplicada no 6° e 7° ano sobre os jogos de boole, dos livros vermelho, azul e verde. 

 

Primeira semana do mês de Julho 

 

Segunda 03/07: Finalizamos o livro verde no 6° e 7°, até testamos para ver se tinham 

aprendido, repetimos as histórias em outra ordem para ver se conseguiam e conseguiram. 

 

Sexta 07/07: Reunião na Unipampa, onde avaliamos o desempenho dos alunos com os jogos 

de Boole. 

 

Segunda semana mês de Julho 

 

Segunda 10/07: Aplicamos a prova sobre os jogos de Boole no 6° e 7°, sem muitos 

problemas, os alunos fizeram a prova calmamente, sem barulho na sala sem nada. Houve a 

reunião geral na Unipampa. 

 

Sexta 14/07: Reunião de planejamento Pérola, corrigimos as provas dos alunos, com 

questões do livro vermelho, azul e verde. 

 

Primeira semana do mês de Agosto 

Quinta 03/08: Reunião no Pérola, onde treinamos o livro preto e decidimos colocar o livro 

verde com azul pois ficou decidido que o livro preto ficaria muito difícil para os alunos. 

 



 

Segunda semana do mês de Agosto 

 

Segunda 07/08: Aplicação do livro verde com azul, no 6° e 7° ano, onde os alunos não 

tiveram grandes dificuldades, algumas dúvidas, mas sem grandes dificuldades. 

 

Quinta 10/08: Reunião no Pérola, onde concluímos a revisão das provas dos alunos, 

corrigimos alguns erros, começamos a tabulação das médias dos alunos. 

 

Terceira semana do mês de Agosto 

 

Segunda 14/08: Monitoria para o teste que os alunos do 6° que tinha os seguintes conteúdos: 

Problemas com frações, multiplicação divisão potência e radiciação de frações e  expressões 

numéricas. No teste do 7° ano que era sobre: Coeficiente, variáveis, (soma, subtração, 

multiplicação, divisão e raiz) de números racionais e expressões numéricas. 

 

Quinta 17/08: Reunião no Pérola onde chegou nossa nova colega no grupo, terminamos as 

médias dos alunos e a tabulação de todos os livros. 

 

Quarta semana do mês de Agosto 

 

Segunda 21/08: Monitoria no 6°e 7° ano, onde revisamos exercícios para a prova. 

 

Quinta 24/08: Reunião onde escrevemos sobre os jogos de Boole para o Siepe. 

 

Quinta semana do mês de Agosto 

 

Segunda 28/08: Nos primeiros períodos em cada ano, aplicamos o livro verde e azul, não 

houveram tantas dúvidas, o 6° ano chama mais para ajudar que o 7° ano. No segundo 

momento de cada turma, aplicamos uma revisão para o teste que vão fazer, o conteúdo dos 

teste são: no 6° ano, problemas com frações, multiplicação,divisão,potência e radiciação de 

frações, expressões numéricas, frações decimais e  frações mistas; no 7° ano os conteúdos 

eram: coeficiente, variáveis, (soma, subtração, multiplicação, divisão e raiz) de números 

racionais, expressões numéricas e equações. 

 



 

Quinta 31/08: Reunião de planejamento no Pérola, onde houve a atualização dos portfólios, 

escrita do texto sobre as dificuldades encontradas, texto sobre o que o Pibid tem de 

importante para a nossa formação. 

 

Primeira semana do mês de Setembro 

 

Segunda 04/09: Monitoria no 6° e 7° ano para as adicionais que irão fazer quarta feira. 

 

Quinta 07/09: Escrita sobre a resolução 02/2015. 

 

Segunda semana do mês de Setembro 

Segunda 11/09: Reunião de planejamento e reunião com a coordenadora. 

 

Terceira semana do mês de Setembro 

 

Segunda 18/09: Reunião Geral na UNIPAMPA sobre o que será definido para o fórum das 

licenciaturas. 

 

Quinta 21/09: Fórum das Licenciaturas 

 

Sexta 22/09: Fórum das Licenciaturas 

 

Quarta semana do mês de Setembro 

 

Segunda 25/09: Término da escrita e monitoria. 

 

Primeira semana do mês de Outubro 

Segunda 02/10: Monitoria no Pérola. 

 

Quinta 05/10: Organização e conferencia dos jogos que estão disponíveis na escola para 

podermos fazer a elaboração da formação dos professores. 

 

Segunda semana do mês de Outubro 

 



 

Segunda 09/10: Organização dos jogos e contamos quantos estão completos, monitoria para 

o sétimo anos. Convocação para uma reunião geral do PIBID, onde foram tratados assuntos 

como EBook e relatório final. 

 

Terceira semana do mês de Outubro 

 

Segunda 16/10: Fizemos monitoria no sexto e sétimo ano. 

 

Quinta 19/10: Planejamento da abertura da feira de ciências da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


