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Reflexões: 

 

Março: 

 

No mês de março, iniciamos os trabalhos planejados ao final do ano de 2016, com 

mais atenção à gincana a ser realizada na escola, no decorrer de todo o ano de 2017. Já na 

primeira reunião nossa supervisora nos colocou a parte das mudanças que aconteceriam no 

PIBID – Subprojeto Matemática, pois já havia ocorrido uma reunião do subprojeto com os 

supervisores de cada escola, anteriormente a esta que aconteceu na escola Silveira Martins. 

Reunimo-nos na UNIPAMPA para uma reunião geral, com todos os bolsistas, supervisores 

das escolas e coordenadores do subprojeto, onde ficamos sabendo, agora pelos coordenadores, 

das mudanças ocorridas nesse inicio de ano do PIBID. Foi também um espaço para rever 

colegas, professores, coordenadores do projeto. Em outra reunião ocorrida na escola 

discutimos e fizemos nossas ultimas modificações no seminário que aconteceria na semana 

seguinte, na UNIPAMPA, onde iríamos expor nossas considerações quanto aos textos lidos 

(Tenório, Araujo - Concepções de Letramento Matemático em Avaliação Educacional 

Subjacentes ao Pisa, e Pisa em Foco – volumes: 23 e 24). Também tivemos a entrada de uma 

nova integrante no grupo, Nathálie é bastante criativa e possui grande domínio da matemática, 

e com certeza contribuirá muito para o grupo. Também tivemos nossos encontros na 

UNIPAMPA, onde podemos nos reunir para discussões e apresentações de seminários. 

Terminamos o mês ainda com uma proposta da escola, de atividade interdisciplinar que 

reunirá matemática e história, um evento que se realizará no início do mês de abril na escola 

Silveira Martins.  

Concluo esta reflexão ressaltando o grande companheirismo que existe dentro do 

grupo. Já não é o mesmo a se dizer sobre o comprometimento de todos os componentes 

quanto aos projetos que são discutidos em nossas reuniões. 

 

Abril: 

 03/04: (Reunião e apresentação da Gincana) – Neste dia foi editada, pela bolsista 

Juliana e por mim, a reflexão do grupo referente ao mês de março de 2017, onde expomos 

tudo o que foi desenvolvido no mês, ressaltando pontos positivos e negativos, erros e acertos, 

das discussões e aplicações das oficinas. Concluída reflexão, demos sequência ao que 

havíamos planejado para o dia: apresentar a gincana desenvolvida por nós, de nome Gincana 



Matemática. Esta gincana é um projeto solicitado pela professora de matemática Adriana 

Torma, atuando com as três turmas do segundo ano do ensino médio da escola. Nesta 

apresentação, levamos para conhecimento dos alunos tudo aquilo que iríamos desenvolver 

com eles durante este primeiro bimestre do ano escolar, que denominamos de primeira etapa, 

onde lançamos um desafio aos alunos de cada turma reunir alimentos, gerando pontos de 

participação para a turma. Também apresentamos a oficina que iríamos aplicar em uma data 

posterior, contemplando o conteúdo de trigonometria. 

 

 05/04: (Reunião) – Nesta reunião nos foi proposto o desafio de desenvolver uma 

atividade interdisciplinar que envolveria matemática e história, onde tivemos a colaboração 

do professor de história da escola. Então desenvolvemos da seguinte forma: abertura com uma 

fala do professor de historia, em seguida a construção de um painel contendo uma linha do 

tempo e para encerrar, levaríamos atividades variadas envolvendo cada uma delas uma 

fundamentação matemática e um embasamento histórico. 

 



 10/04: (Reunião) – Tínhamos como pauta para esta reunião, a finalização de todas as 

ideias e materiais para a atividade interdisciplinar que seria aplicada na escola. Nota-se neste 

momento um grande envolvimento do grupo, para a conclusão da atividade. 

 

 12/04: (Aplicação de atividade) - No primeiro momento, o professor de história fez a 

abertura da atividade contemplando a transição do pensamento mitológico para o pensamento 

racional. Em seguida os alunos tiveram como atividade, pesquisar sobre contribuições e 

curiosidades de matemáticos famosos, e com isso montamos com a ajuda deles, um painel 

contendo uma linha do tempo. Para o encerramento, levamos atividades práticas e variadas 

para os alunos, para que os mesmos selecionassem a atividade que mais lhe chamasse 

atenção, e então cada um dos bolsistas orientou os alunos na busca dos conhecimentos 

matemáticos e históricos por trás da atividade escolhida por cada grupo. 

 



 

 

 19/04: (Reunião) – Tínhamos como pauta para esta reunião, a formulação da oficina 

contemplando o conteúdo de trigonometria. Desenvolvemos então uma oficina, em num 

primeiro momento iríamos construirmos um Teodolito, instrumento usando para medir 

distancias, angulação, que eles usarão em outra ocasião em uma atividade prática, fora da 

escola, para calcular a altura dos prédios e árvores que rodeiam a escola. 

 

 22/04: (Em casa) – Ficou como tema para o grupo, uma pesquisa envolvendo a 

construção e a utilização do Teodolito, para a oficina que iremos aplicar nas três turmas dos 

segundos anos da escola. 

 

 26/04: (Aplicação de oficina) – Neste dia aplicamos a oficina para a construção do 

Teodolito. Num primeiro momento, mostramos em slides um material que trazia a história 

deste instrumento, suas modificações e utilidades através do tempo, a forma com que iríamos 

construir este instrumento com eles e também como eles iriam usá-lo na atividade prática que 

iremos desenvolver com eles. Então partimos para a construção, neste momento notou-se um 



grande envolvimento dos alunos com a oficina. Devo citar que nós havíamos pedido para que 

a professora avisa-se as turmas que os mesmos deveriam se unir em duplas ou em trios, e que 

para grupo eles deviam trazer uma régua transferidora para a construção do Teodolito. 

Ficamos surpresos com o envolvimento de todas as turmas quanto a trazer o material 

necessário para essa oficina, o transferidor, pois todos os grupos das três turmas lembraram-se 

de trazê-lo. O comprometimento das turmas nesta etapa da oficina, que foi notado por todos 

nós, é de grande importância desde a construção do Teodolito até a finalização da parte 

prática, onde a grande parte dos alunos estava muito comprometida e curiosa com esta 

oficina. 

 

 26/04: (Reunião) – Iniciamos a reunião do dia 26/04 com  o planejamento da segunda 

parte da oficina do Teodolito que será aplicada nos alunos da 2ª série do Ensino Médio no dia 

03/05.  Também finalizamos o plano da aula da mesma e revisamos os planos de atividades 

anteriores. 

 

 



Maio: 

 03/05: (Aplicação de oficina) – Neste dia, concluímos a oficina do Teodolito com a 

aplicação da parte prática da oficina. Primeiramente devolvemos aos alunos os teodolitos, que 

havíamos construído em conjunto com os mesmos em um momento anterior, e explicamos 

aos mesmos, o que faríamos juntamente com eles nesta parte da oficina. Na sequência, nos 

conduzimos á praça ao lado da escola, onde fizemos medições das alturas dos alunos, para 

que esta fosse usada como base do calculo que eles fariam. Agora com a ajuda do Teodolito, 

eles deveriam mirar no ponto mais alto dos edifícios ao redor, um de cada vez, para encontrar 

o ângulo no transferidor. Sabendo a distancia que eles estavam do edifício, a altura de cada 

um que fez uso do Teodolito e o valor da tangente do ângulo que eles haviam encontrado, eles 

deveriam encontrar a altura do edifício mediante uso de uma formula que havíamos mostrado 

anteriormente. Nesta parte da oficina notei que uma grande parte dos alunos se interessou e 

participou da atividade proposta, muitos se empolgaram tanto que se instigaram a encontrar a 

altura de quase todos os edifícios ao redor. Ao mesmo tempo tiveram alunos que pouco se 

interessaram pela atividade, e por muitas vezes me questionaram se esta atividade iria 

contribuir para o estudo da trigonometria. Concluo, deixando minha empolgação por mais 

atividades como esta que venhamos a desenvolver. 

 



 

 05/05: (Reunião) – Com a aplicação da oficina no dia 3, decidimos fazer a oficina na 

sexta-feira. Onde levamos para discussão em grupo o que aconteceu no decorrer da oficina 

aplicada anteriormente, ressaltando sempre os aspectos negativos e positivos, na organização 

e aplicação das oficinas. Aproveitamos a reunião para organizaras escritas dos planos das 

oficinas aplicadas. Também colocamos em dia a organização do formulário de horas. 

 

 10/05: (Reunião) – Iniciamos a reunião fazendo as ultimas adequações na oficina que 

seria aplicada em uma turma do 7º ano do ensino fundamental, ao qual desenvolvemos a 

pedido da professora dos mesmos, para sanar uma das maiores dificuldades encontradas pelos 

alunos com relação aos números inteiros, principalmente nas operações. Organizamos e 

contabilizamos os alimentos arrecadados pelos alunos para a primeira etapa da gincana da 

matemática. Também decidimos pôr fim na gincana que estávamos desenvolvendo com os 

alunos do ensino médio, pois vimos que os alunos não estavam à vontade para colaborar com 

as atividades propostas para a gincana. Nesta data também foi aplicada a Oficina de Números 

Inteiros com a turma do 7º ano do Ensino Fundamental. 



 

 17/05: (Apresentação dos alunos) – Neste dia, no período da manha, estivemos 

presentes na escola para uma apresentação realizada pelos alunos, em que os alunos 

apresentariam para os colegas um breve relato sobre algum matemático escolhido pelos 

mesmos. A apresentação fazia parte de uma das atividades a serem realizadas dentro da 

gincana da matemática. Ao inicio da apresentação notamos o desinteresse da maioria dos 

alunos, principalmente na ultima turma, mas durante a apresentação dos grupos que se 

dispuseram a pesquisar sobre o assunto, observei o quanto eles haviam aprendido sobre o 

matemático que pesquisaram. Devido a um compromisso que os alunos de uma das turmas 

tinham com outro professor, decidimos que iríamos continuar a apresentação no horário de 

aula de matemática no dia 22 de maio. 

 

 17/05: (Reunião) – Nos reunimos na escola para uma reunião, onde discutimos ideias 

de novas oficinas que aplicaríamos posteriormente. Dentre as muitas ideias que surgiram, 

decidimos que a próxima oficina que realizaríamos abrangeria a geometria espacial, com o 

tema: Sólidos de Platão. 

 

 22/05: (Apresentação dos alunos) – Demos continuidade as apresentações dos alunos, 

em que os alunos escolheram para tema de pesquisa um matemático, onde deveriam pesquisar 

as contribuições deste matemático para a matemática. Neste tivemos a surpresa de haver 

apenas um grupo para a apresentação. Ainda assim, notei o grande empenho do grupo com a 

pesquisa, pois o matemático escolhido pelos mesmos foi Bhaskara Akaria II. 

 



 25/05: (Reunião à distância) – Nesta semana, devido a acontecimentos pessoais de 

nossa orientadora, decidimos não fazer nossa reunião presencial, mas sim uma pesquisa para a 

elaboração de uma oficina posterior. A pesquisa tinha como tema: Geometria espacial e 

Sólidos de Platão, para uma oficina que realizaremos com turmas do terceiro ano do ensino 

médio. 

 

 31/05: (Reunião) – Na reunião do dia 31, organizamos os materiais para as oficinas 

que levaremos para a VIII Semana Acadêmica do curso. Também organizamos o plano da 

oficina “construção de sólidos de Platão”, que pretendemos aplicar com os terceiros anos do 

ensino médio, ainda sem data prévia para a aplicação. 

Junho: 

 05/06: (Confecção de cartões) – A bolsista Aline, e eu, nos reunimos na escola 

Silveira Martins para a confecção de um cartão, como forma de recordação das oficinas 

realizadas na semana acadêmica do curso de Matemática – Licenciatura, na UNIPAMPA. As 

oficinas citadas aqui são: Mandalas e os saberes matemáticos, e A beleza em nossa vida – 

Explorando o conceito do número de ouro. 

 

 06/06: (VIII Semana Acadêmica) – Neste dia ocorreu o segundo dia de oficinas e 

minicursos da Semana Acadêmica, onde levamos a oficina: A beleza em nossa vida – 

Explorando o conceito do número de ouro, versão adaptada da oficina “Sequência de 

Fibonacci” aplicada na escola pelo PIBID, a oficina foi desenvolvida na disciplina de Estágio 

de Práticas Interdisciplinares sob a orientação da professora Sônia Maria Junqueira. 

 



 07/06: (Reunião) – Na reunião do dia 07 de junho, nos reunimos na escola para a 

primeira reunião do mês, onde organizamos os documentos referentes ao mês anterior, tais 

como: atas, portfólios e relatório fotográfico. Junto à turma do oitavo ano da escola, fizemos a 

construção de mandalas, baseados na oficina de mesmo tema levada para Semana Acadêmica. 

 
 

 
 

 



 12/06: (Reunião geral PIBID) – Nos reunimos na UNIPAMPA, neste dia para a 

reunião geral mensal do PIBID. Onde as professoras coordenadoras do projeto, destacaram 

principalmente a questão dos portfólios, que alguns dos bolsistas estavam em pendência. 

 

 14/06: (Reunião) – Nos reunimos na escola para revisar os planos de atividades de 

oficinas realizadas neste ano, nos moldes exigidos para o Relatório Parcial do PIBID. 

 

 21/06: (Reunião) – Nesta reunião, decidimos trazer para o subprojeto, um texto visto 

por nós na disciplina de Estágio de Práticas Interdisciplinares, referente ao livro A cabeça 

bem feita de Edgar Morin. Posteriormente ficou definida a escrita coletiva acerca do texto 

lido. 

 

 28/06: (Reunião) – Nos reunimos na escola, para fazer a discussão do texto lido, 

definimos que a escrita coletiva seria feita na semana posterior. Neste mesmo dia ocorreu algo 

que nos deixou preocupados, um problema com o drive da escola apagou todos os 

documentos reunidos para o relatório parcial, mas que conseguimos contornar. 

 
 



 
 

Julho: 

 05/07: (Reunião) – Iniciamos a escrita coletiva do texto referente ao livro A Cabeça 

Bem Feita de Edgar Morin. Finalizando a elaboração dos documentos referentes ao mês de 

junho. 

 

 10/07: (Reunião geral) – Nos reunimos na Unipampa para a reunião geral mensal do 

PIBID, onde as coordenadoras ressaltaram a finalização do relatório parcial do subprojeto, o 

envio dos documentos das escolas e os portfólios individuais. Comunicaram também a 

aproximação de dois eventos institucionais a se realizar em breve, e a possibilidade do envio 

de trabalhos das escolas. Além de comunicar sobre o recesso do meio de ano e a autonomia 

das escolas em realizar leituras ou atividades à distância a fim complementar as atividades a 

se realizarem nas escolas com o retorno do recesso. 

 

 12/07: (Reunião) – Fizemos a contagem dos alimentos arrecadados pelos alunos na 

Gincana Matemática, destinando-os a entidades carentes da cidade, contemplando um dos 

objetivos da gincana, a de mostrar a solidariedade aos alunos. Finalizamos a escrita da 

resenha coletiva do texto referente ao livro A cabeça bem feita, buscando incentivar a 

realização de atividades interdisciplinares na escola. Finalizamos também os trabalhos do mês 

de julho, nos encaminhando para o recesso do meio de ano. 

Agosto: 



 11/08: (Reunião) – Neste dia realizamos a primeira reunião do mês de agosto, após o 

regresso do recesso de meio de ano. Organizamos os documentos referentes ao mês anterior, 

tais como: atas, planos de oficinas, folhas ponto, relatório fotográfico, etc. Além de 

organizarmos a primeira parte da oficina de Geometria Espacial a se realizar na semana 

posterior com as terceiras séries do ensino médio, sobre Sólidos de Platão. 

 

 15/08: (Oficina) – Na manhã do dia 15, realizamos a primeira etapa da oficina: 

Sólidos de Platão, onde levamos para apresentação aos alunos: sobre o que são poliedros, uma 

breve história sobre os sólidos de Platão e a relação que ele fez com os elementos da natureza, 

e também a relação de Euler, usada para calcular o número de faces, arestas e vértices, de um 

poliedro regular e também dos sólidos de Platão. Ao final da apresentação levamos exercícios 

retirados de vestibulares, lembrando que os mesmos irão realizar o exame do ENEM este ano, 

sobre a relação de Euler. 

Não estavam presentes todos os bolsistas, mas ainda assim foi muito proveitosa esta 

parte da oficina. Pude notar em conversa com a professora que cedeu suas aulas para a oficina 

e também com os alunos, que os mesmos não haviam estudado a relação de Euler, e tal 

conteúdo chamou a atenção dos alunos. 

 

 16/08: (Reunião) – Nesta reunião, organizamos a segunda etapa da oficina de Sólidos 

de Platão, onde reunimos os materiais necessários para esta etapa que contemplará a 

construção dos sólidos de Platão. Nesta etapa esperamos que os alunos reconheçam os sólidos 

de Platão, identificando suas características. 

  



 

 

 18/08: (Oficina) – Nesta manhã aplicamos a segunda etapa da oficina, onde iniciamos 

separando os alunos em duplas para darmos início à atividade. Logo após, pedimos para que 

um aluno de cada dupla fosse até a frente da turma e pedimos então para que os mesmos 

pegassem sólidos de Platão ou não, um sólido regular ou não, e também um sólido convexo 

ou côncavo. Na sequência levamos materiais para os alunos construírem os sólidos de Platão, 

tais como: palitos de churrasco, canudos de bebida e garrotes já cortados para que os alunos 

usassem para fazer os vértices dos sólidos. 

Para esta parte da oficina também não contamos com a presença de todos os bolsistas, 

mas ainda assim os alunos colaboraram da melhor forma para a realização da atividade. Os 

alunos puderam abstrair da melhor forma o conteúdo apresentado. E os mesmos puderam 

identificar não só o sólido fechado, mas também ele planificado, e tal fato julgo ser muito 

importante para a resolução de problemas. 

 



 

 

 



 23/08: (Reunião) – Antes do início da reunião, participamos da avaliação de trabalhos 

realizados pelos oitavos anos do Ensino Fundamental da escola. Os trabalhos que avaliei 

tinham como tema O João-de-barro e o Tamanduá-bandeira, ambos os trabalhos bem 

estruturados, os alunos bem desenvoltos com a apresentação e os pôsteres bem organizados. 

Logo após demos início a reunião que teve como pauta a organização de uma oficina a se 

realizar com o sexto ano do Ensino Fundamental no mês de setembro, nesta reunião também 

entramos em contato com a professora Raquel, docente responsável pela turma, para 

combinarmos com ela os horários da aplicação da oficina. A oficina em questão será 

desenvolvida em duas etapas, em ambas exploraremos o conteúdo de frações, que segundo a 

professora os alunos possuem grande dificuldade. Para isso na primeira etapa decidimos levar 

um filme contando a história do Xilofone, após construiremos com eles o instrumento 

evidenciando o conteúdo e explorando as notas musicais que os mesmos utilizarão para tocar 

uma musica, para a segunda etapa levaremos para os alunos o Fracsoma onde exploraremos 

com eles o conceito de equivalência de frações. 

Concluo evidenciando a importância de se realizar trabalhos, como o citado aqui, nas 

escolas, pois devemos proporcionar aos alunos momentos que saiam da rotina da sala de aula, 

que eles e os professores sejam desafiados a desenvolver algo diferente, algo novo, 

proporcionando a união dos alunos e dos professores. Também espero que a oficina que 

estamos a organizar, seja muito proveitoso para os alunos de sexto ano. 

 



 

 

 28/08: (Reunião) – Nos reunimos na manha desta segunda para uma reunião 

convocada pela supervisora Ana, onde foram expostos pela mesma, para as duas novas 

bolsistas do PIBID, os seguintes assuntos: lista de presença, atas, portfólio, relatórios 

fotográficos, oficinas, horário das reuniões, etc. 

 

 28/08: (Reunião geral) – nos reunimos na UNIPAMPA, na tarde do dia 28 para a 

reunião geral do PIBID. As coordenadoras do subprojeto comentaram, dentre outros assuntos, 

sobre a convocação dos bolsistas residentes em Bagé para evento INTRAPIBID, que se 

realizará nos dias 21 e 22 de setembro. Foi comentada também a questão da submissão de 

trabalhos para o evento SIEPE, enfatizando a escrita do template e a antecipada revisão do 

trabalho pelas coordenadoras do subprojeto. 

 

 30/08: (Reunião) – Para a última reunião do mês de agosto, revisamos as atas, o 

relatório fotográfico deste mês, planos de atividades e também organizamos as folhas ponto 

dos bolsistas. Nesta reunião começamos a organização da oficina do Xilofone, com data 

prevista para ser realizada com uma turma do sexto ano do ensino fundamental, em duas 

etapas nos dias 13 e 15 do mês de setembro. Nesta oficina enfatizaremos o conceito das 

frações por meio do estudo das notas musicais na construção do Xilofone. 

 

Setembro: 



 

 6/09: (Reunião) – Finalizamos a organização do plano da atividade do Xilofone. 

Decidimos que a oficina irá ser aplicada em duas etapas, na primeira levaremos o filme Pato 

Donald no país da matemágica, logo em seguida faremos perguntas sobre o filme para os 

alunos, para vermos a percepção do assunto apresentado no filme, logo em seguida 

disponibilizaremos o material Fracsoma para eles, onde faremos a manipulação de frações 

com esse material. Em seguida faremos a construção do Xilofone com a turma dividida em 

duplas, e com esse instrumento os alunos tocarão duas musicas. Na segunda etapa, levaremos 

conceitos e exercícios sobre frações, neste momento também sanaremos duvidas relativas aos 

conceitos. 

 

 13/09: (Oficina e Reunião) – na tarde do dia 13, fizemos a aplicação da primeira etapa 

da oficina do Xilofone. Iniciamos levamos um filme aos alunos e após fizemos perguntas aos 

mesmos, tais como: Que assunto foi tratado no filme?; Como Pitágoras calculou as notas 

musicais?. Os alunos foram bastante participativos no decorrer da atividade, sempre 

atendendo aos questionamentos propostos. Logo após distribuímos o material Fracsoma, para 

que os alunos compreendessem a organização das frações e para que posteriormente fizessem 

uso deste conhecimento para a divisão das frações e o calculo das notas musicais. Neste 

momento os alunos conseguiram montar todo o material sem grandes dificuldades, mas 

demoraram a compreender o objetivo, que era organizar as frações de modo a facilitar os 

cálculos para a construção do Xilofone. Logo após os alunos construíram o Xilofone, 

primeiro calculando a altura do copo e posteriormente calculando a fração associada AA nota 

musical entregue a cada grupo. Para finalizar a primeira etapa da oficina, os alunos tocaram 

no Xilofone duas musicas.  

 

Na reunião posterior a oficina, discutimos e organizamos a escrita de um resumo sobre 

os impactos do projeto PIBID na formação docente e as projeções para o futuro do projeto. 

 

 18/09: (Reunião Geral PIBID) – Na reunião geral convocada para o dia 18, fizemos os 

retoques finais para o evento do Fórum das Licenciaturas e o Seminário Institucional do 

PIBID. 

 

Outubro: 



 04/10: (Reunião) – Nesta reunião conversamos sobre a escrita do e-book referente ao 

evento Fórum das Licenciaturas e o Seminário Institucional do PIBID. 

 

 06/10: (Reunião) – Nesta reunião iniciamos a organização de duas oficinas, uma para 

os terceiros anos do ensino médio, que contempla o conteúdo de Geometria Analítica, onde 

faremos uso do software Geogebra, e outra oficina para o quarto ano do ensino fundamental, 

onde será explorada a tabuada e algumas operações básicas, e para esta atividade 

construiremos um mini-mercado com produtos variados. 

 

 09/10: (Reunião Geral) – No reunimos na UNIPAMPA nesta segunda-feira para a 

reunião geral do subprojeto matemática do PIBID. Nesta reunião foram discutidos pontos 

importantes para o encerramento do relatório final deste ano. Também nos foi pedido pelas 

coordenadoras do subprojeto que estivéssemos em dia com nossos portfólios individuais e 

atas das reuniões, também que as atividades que ainda não tivessem sido aplicados, que só o 

fossem aplicados ao termino da escrita deste relatório final, mas que os planos destas 

atividades estivessem prontos mesmo que sem data para a aplicação. 

 

 18/10: (Reunião) – Na reunião do dia 18, terminamos de confeccionar os materiais 

para a oficina do Mercadinho da Matemática, o qual será aplicado com o quarto ano do 

Ensino Fundamental da escola. Esta oficina fará uso do momento lúdico da ida ao mercado 

para fazer compras, para isso os alunos terão a sua disposição dinheiro falso e uma sexta para 

as compras, um aluno ficará no caixa recebendo os pagamentos das compras que os outros 

alunos farão no mercado. 

 

 25/10: (Reunião e Aplicação de oficina) – Começamos esta reunião repassando o que 

seria feito na oficina que envolve o número de ouro, que será aplicada nesta mesma tarde, 

com o sexto ano do Ensino Fundamental. Para a aplicação desta oficina não contamos com a 

presença das colegas Daiane e Juliana, pois estas estavam liberadas da oficina para que se 

dedicassem exclusivamente a escrita do relatório final do PIBID. Neste dia também 

recolhemos assinaturas para o abaixo-assinado a favor da continuidade do Projeto de 

Iniciação a Docência, para isso passamos nas salas de aula atrás de alunos que possuíssem em 

mãos um documento com RG ou CPF e que estivessem dispostos a colaborar com esta 

mobilização. 



  

 

 



 


