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Reflexão sobre o mês de Abril 
 

  

Segunda-feira (10/04/17) – Monitoria 

  

 Os alunos do 6º ano encontram dificuldades no conteúdo de potenciação, alguns 

alunos se confundem e acabam multiplicando a base pelo expoente.  

 No 7° ano o conteúdo é divisão de números inteiros, os alunos apresentam 

dificuldades com a tabuada, para saber se o número é ou não divisível.   

 

Segunda-feira (10/04/17) - Reunião geral com a coordenação 

 

 A reunião teve como pauta a apresentação e acomodação dos novos bolsistas, 

definição da equipe de trabalho do IFSUL, definição dos coordenadores para cada 

escola, proposta do portfólio digital, atividades para o dia internacional da matemática, 

indicação de um bolsista por escola para compor a equipe do relatório final e convite à 

submissão de artigos no VII CIEM. 

 O grupo da escola Pérola, com a saída da bolsista Cláudia, possui agora 7 

bolsistas, terá e tem como coordenadora a professora Denice Menegais.  

  

Quinta-feira (13/04/17): Reunião 

 

 Nos reunimos na UNIPAMPA, sala 4108. Combinamos nessa reunião os 

detalhes da Feira da Matemática que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 19, na escola 

Pérola Gonçalves, definimos as atividades que cada um de nós desempenharia durante o 

feriado (organização dos jogos para a feira) e realizamos uma confraternização de 

páscoa com lanche coletivo e “amigolate”.  

  

Quarta-feira (19/04/17): Feira da Matemática 

  

 Durante a primeira, segunda e terceira hora, levamos até o refeitório da escola. 

as turmas de 6° a 9° ano uma por vez, lá instalamos o data show e a caixa de som e 

apresentamos dois vídeos que mostravam a importância e a presença da matemática no 

cotidiano dos alunos. 



 No recreio, ficamos com os jogos (Matix, Bingo, Termômetro Maluco, Dizze, 

Bingo, Sudoku, Boole e Tangram) para que os alunos vissem, tirassem dúvidas e 

jogassem com o nosso auxílio. 

 Por fim, na quarta e quinta hora, nos dividimos em 2 grupos, um aplicaria o jogo 

de Boole e outro o Sudoku. 

 Fiquei no grupo do jogo de Boole, durante a quarta hora aplicamos o mesmo no 

6° ano A, pude perceber que os alunos se interessaram bastante pelo jogo, mesmo tendo 

dificuldade em primeiro momento para organizar as cartinhas, após a terceira história já 

pegaram o jeito e conseguiram desenvolver o jogo. 

 Finalizamos a manhã aplicando o Boole no 8º ano, nessa turma os alunos de 

início não queriam colaborar, não faziam silêncio por isso tiveram mais dificuldade na 

realização do jogo, após explicarmos que o jogo exigia concentração e silêncio para que 

pudessem raciocinar, eles começaram a demonstrar interesse, colaborar e 

desenvolveram várias fases do jogo com êxito. 

  

Quinta-feira (20/04/17): Reunião de Planejamento 

 

 Nos reunimos na sala 4108 da UNIPAMPA, onde fizemos uma reflexão sobre a 

feira e planejamos a aplicação do jogo de Boole, na turma de 5° ano, na próxima 

segunda dia 24. Também esteve em pauta a ideia de fazermos uma formação sobre os 

jogos de Boole para os professores da escola Pérola. Formação esta que foi solicitada 

pelos mesmos, pois se interessaram muito pelo jogo.  

  

Quarta-feira (27/04/17): Monitoria na Escola Teo Vaz Obino 

 

 Não compareci na aplicação do jogo de Boole no 5° que foi realizada na 

segunda pela manhã, então fiz uma monitoria na escola Teo Obino na quarta a tarde. 

Foram aplicados testes no 6° ano sobre Potenciação, 7° ano sobre Operações com 

Números Inteiros e 8° ano sobre Dizimas Periódicas.  

  

 

 



Quinta-feira (28/04/17): Reunião 

 

 Fizemos uma reunião de planejamento, na sala 4108 no bloco 4 da Unipampa, 

na qual tratamos dos seguintes assuntos:  

- VII CIEM: Decidimos não participar do evento pois a data limite para submissão está 

muito próxima e ainda não finalizamos o projeto dos jogos de Boole, sendo assim não 

temos resultados para a conclusão de um artigo, então decidimos ampliar o projeto e 

fazer uma escrita com calma;  

- 2° etapa dos jogos de Boole: Como já estamos terminando o livro vermelho, a 

supervisora distribuiu o xerox das cartinhas do livro azul e papel cartão, para 

confeccionarmos o segundo baralho;  

 Por fim, surgiu a ideia de uma possível integração e troca de experiências com o 

grupo de bolsistas da escola Silveira Martins. Onde eles iriam até o Pérola e aplicariam 

os projetos que estão desenvolvendo e nós faríamos o mesmo com nossos projetos no 

Silveira. Ficamos no aguardo da resposta do grupo do Silveira que será trazida por a 

nossa coordenadora de área na próxima reunião. 

 

Reflexão sobre o mês de Maio 

 

Sexta-feira (05/05/2017) – Reunião de Planejamento 

 

 Nos reunimos na sala 4108 da Unipampa, para combinarmos os últimos detalhes 

e reunirmos o material que usaríamos na feira do Dia da Matemática da Escola Teo Vaz 

Obino.  

 

Sábado (06/05/2017) - Feira da Matemática na Escola Teo Vaz Obino 

  

 Apresentamos dois vídeos sobre a aplicabilidade e a importância que a 

matemática tem em nosso cotidiano, cada „sessão‟ colocávamos vinte alunos dentro do 



laboratório de informática da escola e após os vídeos terminarem os alunos podiam 

circular, manusear e jogos os jogos Matix, Termômetro Maluco, Sudoku e Boole que 

deixamos expostos. 

 

Segunda-feira (08/05/2017) – Monitoria 

  

 Fizemos uma monitoria na Escola Pérola Gonçalves, onde ajudamos os alunos 

de 6° à 9° ano para os testes de matemática que ocorreriam na semana. 

  

Quinta-feira (11/05/2017) – Reunião de Planejamento 

  

 Comentamos sobre a feira da matemática da escola Téo Vaz Obino e 

distribuímos o material para a confecção dos baralhos laranja e verde dos jogos Boole.  

 

Segunda feira (15/05/2017) – Aplicação 

 

 Aplicamos o baralho vermelho do jogo Boole nas turmas de 6° ano B e 7° ano, 

conseguimos aplicar as 26 histórias e assim encerramos a fase do livro vermelho. 

  

Sexta-feira (19/05/2017) – Reunião de Planejamento 

  

 Conversamos sobre o término do livro vermelho do Jogo Boole e reunimos as 

cartas azuis para aplicação do baralho azul na próxima semana. 

  

Segunda-feira (22/05/2017) – Aplicação 

 

 Começamos a aplicação do baralho azul do jogo Boole 7° ano e 6° ano B, 

notamos que os alunos gostaram do jogo, pois aumentou o nível de dificuldade e isso os 

instigou.  



Segunda-feira (22/05/2017) – Reunião da Equipe do Relatório Geral 

  

 Reunião na sala 4308, recebemos orientação para escrita de atas, relatórios 

fotográficos e planos de aula para a escrita do Relatório Geral de atividades. 

 

Sexta-feira (26/05/2017) – Reunião de Planejamento 

 

 Nos reunimos para combinar a apresentação da oficina “Jogos Boole: Brincando 

com o raciocínio” que seria realizada na próxima semana, durante a Semana Acadêmica 

da Matemática.  

 

Reflexão sobre o mês de Junho  

 

Sexta-feira (02/06/17) - Reunião de planejamento 

Nos reunimos na UNIPAMPA (sala 4108), para planejar a oficina sobre o Jogo 

Boole. “Jogos de Boole: brincando com o raciocínio”, na VII Semana Acadêmica da 

Matemática. Escolhemos as histórias que seriam aplicadas, reunimos as cartas e 

calculamos o tempo que precisaríamos para a aplicação. 

  

Segunda-feira (05/06/17) - Monitoria 

A pedido dos alunos do 6° e 7° ano, oferecemos um simulado da Olimpiada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), pesquisamos no site as 

questões das provas dos anos anteriores, escolhemos algumas e levamos para os alunos. 

Passávamos a questão no quadro, esperávamos os alunos copiar e resolver, e 

corrigíamos explicando. Durante o desenvolvimento das questões os alunos tiveram 

dificuldades e solicitaram nossa ajuda. 

  

Quarta-feira (07/06/17) - Oficina 

Participamos da VII Semana Acadêmica do curso com a oficina “Jogos de 

Boole: brincando com o raciocínio”, o planejamento para essa oficina era apresentarmos 

slides que continham a história, os marcos históricos na vida do inventor George Boole, 



os objetivos, e informações gerais sobre o jogo. Mas não saiu como planejamos e não 

conseguimos mostrar o slide, então  contamos pra eles o como funcionava o jogo, de 

onde surgiu, qual a faixa etária de cada livro e quantas e quais cartas os acompanhavam, 

após isso convidamos todos a jogar, foram lidas duas histórias de cada livro, eles 

pareceram gostar do jogo, mas enfrentaram bastante dificuldade. 

  

Sexta-feira (09/06/17) - Reunião de Planejamento 

Fizemos uma reunião na UNIPAMPA (sala 4108), para conversar sobre o 

desenvolvimento da oficina aplicada no dia anterior e ler o que os ouvintes escreveram 

na avaliação da oficina, para sabermos como foi aceito e visto o jogo. 

  

Segunda-feira (12/06/17) Monitoria 

Terminamos de aplicar as histórias do livro azul dos jogos de Boole nas turmas 

de 6° e 7° ano, os alunos se mostraram muito felizes por terem passado de fase no jogo 

e ansiosos quando falamos que na próxima semana traríamos o livro verde.   

  

Segunda-feira (19/06/17) - Monitoria 

Começamos a aplicação das histórias do livro verde dos jogos de Boole, no 6° e 

7° ano. Os alunos demoraram mais para organizar as cartas e achar as respostas 

corretas.   

  

Quinta-feira (22/06/17) - Reunião de Planejamento 

Fizemos uma reunião na UNIPAMPA (sala 4108) para fazer algumas 

modificações no relatório geral do PIBID. 

  

Segunda-feira (26/06/17) - Monitoria 

Foi dada a continuidade da aplicação do baralho verde dos jogos de Boole nas 

turmas de 6° e 7° ano. 



  

Sexta-feira (30/06/17) - Reunião 

Fizemos uma reunião para elaborar a avaliação para sobre os jogos de Boole 

para ser aplicada na próxima semana e  escrever o referencial teórico do jogo.  

 

Reflexão sobre o mês de Julho 

 

Segunda-feira (03/07/17) - Monitoria 

Concluímos as histórias do livro verde dos jogos de Boole, os alunos se 

mostraram bem interessados, pois revelamos a eles que na próxima semana faríamos 

uma avaliação com algumas histórias, duas ou três de cada livro (vermelho, azul e 

verde.   

  

Quinta-feira (06/07/17) – Reunião de Planejamento 

Nos reunimos para escolher algumas histórias dos livros vermelho, azul e verde 

e elaborar uma avaliação sobre os jogos de Boole. 

  

Segunda-feira (10/07/17) – Monitoria   

Aplicamos a avaliação dos jogos vermelho, azul e ver e demos início às  

histórias do livro preto, com os alunos em dupla, e mesmo assim, notamos que será 

muito difícil para eles, pois esse é o nível mais elevado dos jogos de Boole e envolve as 

cartas dos quatro baralhos (laranja, vermelho, azul e verde). 

  

Sexta-feira (14/07/17) – Reunião    

Nos reunimos na escola Pérola Gonçalves para corrigir as avaliações dos alunos 

de 6° e 7° ano sobre os jogos. Notamos que o resultado foi bem misto, mas ficamos 

felizes com ele, pois uns quantos alunos conseguiram melhorar sua nota do bimestre, O 



que nos mostrou que o Boole vêm dando resultado, pois ajuda-os na interpretação. 

Acredito que a maioria dos alunos que se saiu mal nos jogos foi por o motivo de não ter 

as cartas para visualizar e manusear, pois muitas vezes a criança consegue ter uma 

melhor interpretação da história quando ouve e monta a mesma.  

 

Recesso 

 

Reflexão sobre o mês de Agosto 

 

Quinta-feira (03/08/17) - Reunião de Planejamento 

Neste dia nos reunimos na Escola Pérola Gonçalves e treinamos as histórias do 

nível preto do Jogo de Boole. 

  

 Segunda-feira (07/08/2017) - Aplicação  

Aplicamos o nível verde com azul do Jogo de Boole nas turmas de 6º e 7º ano da 

E.M.E.F. Pérola Gonçalves. 

  

Quinta-feira (10/08/2017) - Reunião de Planejamento 

Fizemos a análise das avaliações que aplicamos no 6º e 7º ano referentes aos 

Jogos de Boole. E planejamos a próxima semana. 

  

Segunda-feira (14/08/2017)-  Monitoria 

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. 

  

Quinta-feira (17/082017) - Reunião de Planejamento 



Fizemos a tabulação dos resultados obtidos com os Jogos de Boole nas 

avaliações. 

  

Segunda-feira (21/08/2017): Monitoria 

Fizemos monitoria nas turmas de 6º e 7º ano, pois a professora fez revisão de 

conteúdos para a prova. 

  

Quinta-feira( 24/08/2017) - Reunião de Planejamento 

Nos reunimos na escola  para fazer a escrita do resumo expandido sobre os jogos 

Boole, para o 9° SIEPE.  

  

Segunda-feira (28/08/2017) - Aplicação de Planejamento 

Neste dia fizemos a aplicação do livro azul e verde do jogo Boole nas turmas de 

6° e 7°ano. 

  

Quinta feira (31/08/2017) - Reunião de Planejamento 

Nos reunimos na escola, para escrever sobre os impactos do PIBID em nossa 

formação, também participamos de uma reunião com a direção da escola, para alguns 

esclarecimentos, onde recebemos também a chave do laboratório de informática, onde 

agora será sala exclusiva do nosso grupo. 

 

 

Reflexão sobre o mês de Setembro 

 

Segunda-feira  (04/09/17) - Monitoria 

Realizamos monitoria nas turmas de 6° e 7° ano. Ajudamos os alunas na revisão 

dos conteúdos para as provas adicionais. 



Quinta-feira (11/09/17) – Reunião de Planejamento 

Nos reunimos na Escola Pérola Gonçalves para  reescrever o resumo expandido 

para apresentação oral no Siepe, que foi reprovado pela orientadora na primeira revisão. 

(18/09/17) Segunda-feira – Reunião de Planejamento 

Nos reunimos na Escola Pérola Gonçalves para reescrever dois tópicos do 

resumo expandido para o SIEPE, resultados e a conclusão. 

(19/09/17) Terça feira - Reunião de Planejamento 

Nos reunimos na escola para concluir a escrita do resumo expandido para 

submeter na apresentação oral do SIEPE, ajustando os detalhes da primeira revisão da 

orientadora. 

 

(21 e 22 de setembro) – Quinta de Sexta - IntraPibid 

Participamos do Seminário Institucional do PIBID, durante os dois dias 

aconteceu uma integração dos grupos Pibid de diferentes cursos não só do Campus 

Bagé, mas de todos os Campus da UNPAMPA. No primeiro dia os bolsistas se 

reuniram em grupos diferenciados por cor, cada grupo tinha representantes, os quais no 

segundo dia apresentaram os destaques das impressões e ideias do grupo sobre o Pibid. 

Isso também aconteceu com os supervisores e coordenadores. 

  

Reflexão sobre o mês de Outubro 

 

(05/10/17) - Quinta-feira - Reunião de Planejamento  

 Nos reunimos na escola Pérola, para organizar os jogos matemáticos disponíveis 

na escola, ver quais deles estavam completos e o que faltava em cada um. Fizemos isso 

pois pretendemos fazer uma formação sobre jogos com os professores da escola, 

queremos mostrar  que os jogos são aliados da aprendizagem, mas queremos usar jogos 

completos, para que eles tenham recursos para pôr em prática o que mostrarmos.  

 



(09/10/17) - Segunda-feira - Monitoria  

 Nos primeiros períodos concluímos a organização dos jogos e após ao recreio, 

fizemos monitoria no 7° ano, observamos a aula da professora onde ela introduziu o 

conteúdo de proporções. Após isso, ela passou alguns exercícios e nós ajudamos os 

alunos, sanando suas dificuldades. 

 

(10/10/17) - Terça-feira - Reunião da equipe do relatório 

 Participei da reunião com a coordenadora Sônia para ajudar na escrita do 

relatório geral dos meses de agosto e setembro.  

 

 


