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Mês/ano: março/2017
No dia três de março, na escola Silveira Martins iniciamos as atividades do grupo no
ano de 2017. Nesta reunião revemos as atividades desenvolvidas durante o ano de 2016 com o
objetivo de apresentá-las na acolhida aos calouros do curso de Licenciatura em Matemática 2017, na UNIPAMPA. Esta atividade serviu para divulgação do PIBID, mostrando a
importância do projeto para os ingressantes do curso. Através dessa atividade refletimos sobre
as atividades que o grupo desenvolveu, podendo recordar nossos erros e acertos, assim
repensando nossas atividades futuras.
No encontro que ocorreu no dia 8 de março de 2017, planejamos o projeto com título
“Gincana da Matemática” que será desenvolvida com alunos da 2º série do ensino médio, serão
necessários três trimestres para sua execução.

Temos como objetivo dessa gincana,

proporcionar momentos de investigação. Concordo com Skovsmose (2007, p.6) quando ele
considera que “cenários para investigação representam uma tentativa educacional para
estabelecer uma educação matemática com mais significado”

Com a finalidade de modelar um ambiente diferente do modo de ensinar Matemática, onde não
há espaço para questionamentos ou participação dos alunos. A resposta para cada exercício é
única e universal, formulamos atividades em que os alunos participarão da construção do
conhecimento com os colegas, gerando um ambiente de cooperação e educação.
Para Skovsmose (2000), a Educação Matemática, baseada em cenários para investigação pode
romper com a forma engessada de se ensinar tal disciplina, permitindo que os alunos
participem do processo, agindo e refletindo sobre suas práticas.
Ao final dessa atividade planejamos uma possível premiação para equipe vencedora.
Neste mês de março, recebemos a colega Nathálie como nova bolsista do nosso grupo,
mostramos os objetivos do grupo e algumas atividades já planejadas para este ano. Nessa
reunião também organizamos a apresentação do seminário sobre o texto: Concepções de
Letramento Matemático do autor Tenório e Pisa em Foco volumes: 23 e 24, que ocorreu em no
dia 20 de março de 2017, para todo o subprojeto Matemática. Esse momento foi relevante para

nossa formação e integração com o grupo.
Na reunião que aconteceu dia 22 organizamos a apresentação da Gincana da
Matemática, elaboramos os slides para apresentação da mesma aos alunos e também decidimos
qual e quando será a primeira atividade. Através da elaboração dos slides podemos acertar os
detalhes da oficina, como pontuação das atividades e tarefas, também como seria abordagem do
tema solidariedade que faz parte de uma das tarefas da gincana, os alunos trazem alimentos que
serão doados ao final da primeira etapa da mesma a instituições de caridade da nossa cidade.
Partindo do princípio de que a solidariedade é um valor que se constrói na relação do sujeito
com o outro, torna-se imprescindível que a escola ofereça espaços para viabilizar a
aprendizagem de tal virtude em seu meio. Esse projeto tem como um de seus objetivos auxiliar
o aluno na compreensão de que a solidariedade vai além do âmbito da ajuda financeira,
realizada através da doação de alimentos, roupas, brinquedos, dentre outras. Sabemos que
contribuir para que os alunos se tornem solidários não aniquila os problemas sociais, mas por
outro lado, colabora com a construção de uma sociedade em que possa haver sonhos e
esperanças de dias melhores para todos.
No encontro que ocorreu no dia 29 de março contamos com a presença do Professor de
Filosofia, que propôs a elaboração de uma oficina entre a matemática e história, para ser
aplicada no dia 12/04 em uma atividade que ocorrerá na Escola, onde os alunos não pertencerão
a turmas ou séries definidas, poderão escolher a oficina que irão participar. A
interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma forma de trabalhar em sala
de aula, no qual se propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas. É compreender,
entender as partes de ligação entre as diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para transpor
algo inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. É a
busca constante de investigação, na tentativa de superação do saber. Também demos
continuidade à organização das primeiras atividades da Gincana da Matemática, planejando e
organizando a oficina de P.A e P.G.

Mês/ano: Abril/2017
➔ Dia 03/04
Na inserção em sala de aula que ocorreu o dia 03 apresentamos a gincana para os

alunos, explicamos passo a passo como a mesma ocorrerá.
Como primeira atividade solicitamos aos alunos arrecadação de alimentos, através dessa
tarefa abordamos o assunto solidariedade, questionamos se os mesmos sabiam o que
significava ser solidário com o próximo. Com esses questionamentos auxiliamos os alunos na
compreensão de que a solidariedade vai além do âmbito da ajuda financeira, realizada através
da doação de alimentos, roupas, brinquedos, dentre outras. Também queríamos que
compreendessem que a solidariedade não é um valor herdado, mas construído diariamente e
que aprender a cultivar a solidariedade na relação com colegas favorece a harmonia na sala de
aula e na escola. Nessa atividade os alunos deveram arrecadar no mínimo 30Kg para obter a
pontuação de 100 pontos e se, arrecadarem mais que as quantidades estipuladas ganharão 3
pontos por kg arrecadado.
Também nessa inserção lançamos a “Missão matemáticos”. Os alunos terão que
pesquisar um matemático e encontrar uma forma criativa de apresentá-los como caracterização,
teatro, etc. Essa apresentação encerrará a primeira etapa da gincana, e terá duração de um
trimestre onde as três turmas participantes estarão presentes, ainda sem data definida. Essa
atividade tem o valor máximo de 100 pontos, mas a turma poderá se dividir em grupos será
feita uma média geral que será a nota final da mesma.
Oferecer aos alunos uma oportunidade para desenvolver potenciais e conhecimentos
diferentes dos trabalhados em sala de aula, além do desenvolvimento do potencial artístico e
cultural. Reforça a importância da contribuição individual para o grupo, sentido de equipe e
solidariedade. Também amplia as possibilidades de interação entre os alunos de diferentes
turmas da escola.
➔ Dia 05/04
Na reunião que ocorreu no dia 5/04 contamos com a presença do professor de história,
André Jobim, nosso parceiro na aplicação da oficina Matemática- História que acontecerá no
dia 12/06. Essa oficina foi proposta pelo professor Ricardo, o mesmo propôs que os professores
da escola unissem suas disciplinas e trabalhassem com um tema de sua escolha de forma
interdisciplinar.
A interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma forma de
trabalhar em sala de aula, no qual se propõe um tema com abordagens em diferentes
disciplinas. É compreender, entender as partes de ligação entre as diferentes áreas de
conhecimento, unindo-se para transpor algo inovador, abrir sabedorias, resgatar possibilidades
e ultrapassar o pensar fragmentado.

Nesta reunião discutimos, planejamos e organizamos as atividades da oficina. O tema
escolhido foi “ A presença da matemática na história”. O professor André elaborará uma
apresentação sobre a transposição do pensamento mitológico para o pensamento racional, onde
abordará os seguintes aspectos: As explicações religiosas e a origem dos fenômenos; a busca
pelo controle da natureza; as novas necessidades políticas; a busca pela „verdade‟ e a
capacidade de abstração. Após essa apresentação será proposto aos alunos que pesquisem sobre
a história de alguns matemáticos, como Pitágoras, Tales, Euclides e Bháskara. Os mesmos
confeccionarão um painel com a linha do tempo dos matemáticos pesquisados.
Na segunda parte da oficina será proposta a realização das atividades práticas como
validar a existência do teorema de Pitágoras e do número de ouro (Sequência de Fibonacci).
Cabe ao professor tornar suas experiências bem sucedidas para que haja mudanças de
comportamento, o aluno por si só constrói suas relações consigo mesmo sendo capaz de
aprender. Quando são captados, estudados, discutidos e avaliados, tais conteúdos causam
mudanças significativas no diálogo, pois os alunos transmitem seus conhecimentos adquiridos
na escola de maneira prazerosa e positiva.

Figura 1: Reunião oficina História-Matemática
(fonte: Autor)

➔ Dia 10/04
No encontro que ocorreu no dia 10/04 continuamos com elaboração e organização da
oficina Matemática- história. Selecionamos os matemáticos que serão pesquisados pelos alunos
na oficina, nosso objetivo com essa seleção é que os mesmos pesquisem matemáticos que
tenham significados para eles, que estejam presentes em conteúdos estudados em sala de aula.
Também escolhemos as fotos para construção da linha do tempo, organizamos os materiais
para segunda parte da oficina, acertamos os detalhes finais dessas atividades. Observei que essa

oficina movimentou o grupo todos se envolveram na atividade desde a elaboração até a
aplicação.

Figura 2:Reunião organização da Oficina
(fonte: Autor)

➔ Dia 12/04
No dia 12/04 aconteceu a aplicação da oficina História-Matemática, participaram 29 alunos do
Ensino Médio . Esta oficina foi uma proposta interdisciplinar entre Matemática e História
solicitada pela Escola.

Figura 3: Abertura da Oficina História-Matemática
(fonte: Autor)

Figura 5: Pesquisa Matemáticos
(fonte: Autor)

Figura 6: Linha do tempo Matemáticos
(fonte: Autor)

➔ Dia 19/04
Na reunião do dia 19/04 Elaboramos e planejamos a Oficina do Teodolito. Também
terminamos o cartaz da linha do tempo dos grandes matemáticos produzida na oficina HistóriaMatemática que foi aplicada nos alunos do Ensino Médio no dia 12/04.

Figura 7: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

Figura 8: Linha do tempo Matemáticos
(fonte: Autor)

➔ Dia 26/04
No dia 26/04 foi aplicada no turno da manhã com os alunos da 2ª série do Ensino Médio a
primeira parte da Oficina do Teodolito. A mesma foi dividida em duas partes. Sendo a primeira
a construção do Teodolito e a segunda aplicação prática, que ocorrerá no dia 03/05

Figura 9: Aplicação Oficina Teodolito
(fonte: Autor)

Figura 10: Aplicação Oficina Teodolito
(fonte: Autor)

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.

Figura 11: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

Mês/ano: Maio/2017
➔ Dia 03/05
No dia 03/05 foi aplicada a segunda parte da oficina do Teodolito com os alunos da 2ª série do
Ensino Médio. Nessa parte da Oficina os alunos foram para rua para aplicar e testar o teodolito
em prédios próximos da Escola.

Figura 12: Oficina Teodolito
(fonte: Autor)

Figura 13: Oficina Teodolito
(fonte: Autor)

➔ Dia 05/05
Na reunião que ocorreu dia 05/05 elaboramos a atividade dos números inteiros para ser
aplicada na turma do sétimo ano do Ensino Fundamental. Nessa reunião recebemos a visita da
coordenadora Denice Menegais, que propôs a aplicação dos jogos de boole na escola pelas
bolsistas da Escola Pérola.

Figura 14: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 08/05
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 15: Trilha números inteiros
(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 quartafeira, 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. Talvez as
atividades propostas não tenham sido interessantes para os alunos. Após conversarmos
decidimos encerrar a gincana, já que não atingimos o objetivo desejado.
➔ Dia 09/05
Passamos novamente nas turmas para arrecadação de alimentos. Como primeira
atividade da Gincana Matemática solicitamos aos alunos arrecadação de alimentos. Nessa
atividade os alunos deveriam arrecadar no mínimo 30Kg, sendo que as turmas são compostas
por mais de 30 alunos, o que facilitaria o cumprimento dessa tarefa. Mas percebemos que os

alunos não se preocuparam em cumprir as atividades da Gincana. No dia anterior avisamos que
hoje seria o último dia para entrega. Ao passarmos nas salas para buscar os alimentos,
observamos que uma das turmas se uniu e quase todos doaram alimentos. O que me fez refletir
se deveríamos ter nos dedicado, se realmente eram os alunos que estavam desinteressados.
Portanto devemos repensar nossas ações para que a próxima vez, possamos melhorar nossas
práticas. Ao final dessa atividade “Gincana Matemática” percebo que faltou dedicação de todos
da equipe.

➔ Dia 10/05
No encontro que ocorreu no dia 10/05 discutimos sobre novas ações de trabalho e a finalização
da Gincana Matemática com as turmas de 2ª série do Ensino Médio. Nesta data também foi
aplicada a Oficina de Números Inteiros com a turma do 7ºano do Ensino Fundamental.

Figura 16: Aplicação Oficina Números Inteiros
(fonte: Autor )

Figura 17: Aplicação Oficina Números Inteiros
( fonte: Autor)

➔ Dia 17/05
Na reunião

dia

17/05

fizemos a revisão dos documentos do Projeto. Atas e relatório

fotográfico. Também planejamento e pesquisa de novas atividades para os alunos do ensino
médio. Discutimos sobre a gincana que ainda não foi finalizada pois ainda faltam duas
apresentações que ocorrerão no dia 22, após o intervalo. Uma das turmas não realizou a tarefa,
se negando a participar, as demais cumpriram e se apresentarão na próxima segunda- feira.
Concluindo as apresentações encerraremos a gincana e a entrega dos alimentos a uma
instituição.

Figura 18: Reunião de planejamento
( fonte: Autor)

➔ Dia 22/05
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 Gincana.

Figura 19: Apresentação turma 122
(fonte: Autor)

➔

Dia 25/05

A reunião do dia 25/05 foi a distância devido aos acontecimentos ocorridos durante a semana.
Nessa dinâmica cada bolsista deveria pesquisar atividades sobre sólidos geométricos para
realizarmos com os alunos do 3º ano.
➔ Dia 31/05
Iniciamos a reunião 31/05 com a organização dos materiais para as oficinas: A arte da mandala
e o os saberes matemáticos; A beleza em nossa vida: Explorando o conceito do número de
ouro, que serão aplicadas na semana acadêmica do curso Matemática- Licenciatura.
Também demos início ao planejamento a elaboração da oficina de sólidos de Platão
para as turmas do 3º ano do ensino médio. E a possibilidade de aplicação no turno da noite para
os alunos do EJA.

Figura 20: Reunião de planejamento
(fonte: Autor )

Mês/ano: Junho/2017
➔ Dia 05/06
Aplicação da oficina Beleza em nossas vidas: Explorando o conceito do número de ouro, na
semana acadêmica do curso Matemática - Licenciatura na Unipampa.

Figura 21: Semana Acadêmica
(fonte: Autor)

Figura 22: Semana Acadêmica
(fonte: Autor)

➔ Dia 07/06
Na reunião que ocorreu dia 07/06 discutimos sobre alguns pontos do portfólio digital relatados
pela coordenadora Denice Menegais. Iniciamos a Pesquisa sobre xilofone para o
desenvolvimento de uma oficina com música e frações.

Figura 23: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

Neste dia também aplicamos a oficina “A arte das Mandalas e os saberes Matemáticos” na
turma do 8º ano do Ensino Fundamental. A oficina tinha como um de seus objetivos um
trabalhar conceitos de geometria através da construção de Mandalas.

Figura 27: Oficina Mandalas
(fonte: Autor)

Figura 28: Oficina Mandalas
(fonte: Autor)

➔ Dia 14/06
Na reunião que ocorreu no dia 14/06 organizamos os documentos para darmos inicio a escrita
do Relatório Parcial do PIBID, verificando as escritas dos planos de aula, atas e relatórios
fotográficos.

Figura 24: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

Figura 25: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 21/06
Na reunião de planejamento que ocorreu no dia 21/06 finalizamos a escrita do plano de aula
dos sólidos de Platão. Também estabelecemos a turma vencedora da Gincana Matemática.

Figura 26: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 28/06
No encontro que aconteceu no dia 28/06 finalizamos a escrita do relatório parcial, fizemos nova
correção de documentos devido ao problema no Google Drive. Também fizemos um relato
sobre a leitura do cap. 5 - Enfrentando as Incertezas do livro Cabeça de bem feita do autor
Edgar Morin.

Figura 29: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

Mês/ano: Julho/2017
➔ Dia 05/07
Iniciamos a escrita da resenha coletiva do cap.5- Enfrentando as Incertezas do livro Cabeça
bem feita do autor Edgar Morin. Também finalizamos as folhas ponto.

Figura 30: Reunião de Planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 10/07 - Reunião Geral
Ponto de pauta:
➔ Relatório Parcial
➔ Pendências
➔ Recesso
➔ Assuntos Gerais
Os bolsista 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 12/07
Separamos os alimentos arrecadados na Gincana Matemática a serem doados para
famílias carentes, contemplando um dos objetivos da gincana, a de mostrar a solidariedade aos
alunos. Finalizamos a escrita da resenha coletiva do cap.5- Enfrentando as Incertezas do livro
Cabeça bem feita do autor Edgar Morin.
Também discutimos sobre a possibilidades de trabalhos que possam ser submetidos nos
eventos do IFSUL e CONGREGA-URCAMP que devem ocorrer neste mês e em agosto.

Mês/ano: Agosto/2017
➔ Dia 11/08
Na reunião de hoje recebemos na nova a bolsista Thatylita, explicamos as tarefas a serem
realizadas e como aplicamos as atividades. Conversamos sobre possíveis trabalhos a serem
enviados para o SIEP, ficando como sugestão levar dois pôsters relatando as atividades das

oficinas História-matemática e Xilofone. Também agendamos com a professora de Matemática
a aplicação da oficina “Sólidos de Platão” 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.

Figura 31: Reunião de Planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 15/08
Aplicamos nas turmas de 3ª série do Ensino Médio a primeira parte da oficina “Sólidos de
Platão”
Iniciamos a oficina definido o que são sólidos, apesar dos alunos já terem estudados este
conteúdo quando questionados não conheciam estes conceitos. Na sequência apresentamos para
eles os sólidos de Platão, definição e suas características. Depois conceituamos a relação de
Euler e explicamos sua aplicação. E para finalizar esta primeira parte fizemos alguns desafios
(exercícios retirados de provas do Enem).

Figura 32: Parte 1- Oficina “Sólidos de Platão”
(fonte: Autor)

Figura 33: Parte 1- Oficina “Sólidos de Platão”
(fonte: Autor)

➔ Dia 16/08
Na reunião de hoje organizamos e confeccionamos os materiais para a segunda parte da
oficina “Sólidos de Platão” que ocorrerá no dia 18 com as turmas da 3ª série do Ensino Médio.
Também tivemos a presença da coordenadora, que nos orientou sobre a submissão dos
trabalhos para o SIEPE e comunicou sobre a possibilidade do grupo receber mais uma

bolsista.

Figura 34: Confecção dos materiais
(fonte: Autor)

Figura 35: Reunião de Planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 18/08
Retornamos as turmas de 3ª série do Ensino Médio para aplicação da segunda parte da oficina
“Sólidos de Platão”. Iniciamos as atividades de hoje retomamos as características dos sólidos
de Platão. Na sequência dividimos os alunos em grupos e pedimos que cada integrante pegasse
em uma mesa com vários sólidos um de Platão, e outro não, convexo e não convexo. Depois
questionamos a turma se o sólido escolhido era o correto e porque. De modo geral a turma
executou a tarefa corretamente. E para finalizar a oficina solicitamos aos a alunos a construção
dos sólidos, explicamos como poderiam ser feitos e apresentamos os materiais a serem
utilizados como: canudos, palito de churrasco, barbante e borracha.
Todos os alunos participaram da atividade de construção, alguns confeccionando mais
que um sólido e demonstraram muita habilidade e criatividade, realizando ótimos trabalhos.

Figura 36: Parte 2- Oficina “Sólidos de Platão”
Fonte: Autor

Figura 37: Parte 2- Oficina “Sólidos de Platão”
Fonte: Autor

➔ Dia 23/08
Na reunião de hoje recebemos a nova bolsista Larissa, também fomos convidados para

para sermos avaliadores dos trabalhos das turmas de 8º ano. Esses foram apresentados em
forma de banners e fazem parte do projeto “Bioma Pampa”. As apresentações estavam ótimas
abordaram temas importantes, como desmatamento, animais em extinção característicos do
nosso Bioma, entre outros. Gostei muito trabalhos e fiquei impressionada com o domínio e o
interesse demonstrado pelos alunos, a criatividade e a preocupação que demonstraram com os
assuntos abordados.

Figura 38: Apresentação dos trabalhos projeto “Bioma Pampa”.
(fonte: Autor)

Na sequência também planejamos a oficina “Xilofone” que está prevista aplicação para
os dias 15 e 22 de setembro nas turmas do 6º ano, em duas etapas, na primeira será trabalhado
o reconhecimento das frações e o uso das frações relacionados à música. Na segunda etapa
será revisado os conceitos de soma, subtração e multiplicação de frações.
➔ Dia 28/08

A reunião de hoje foi convocados pelo supervisora Ana para tratarmos de alguns pontos
que necessitam ser esclarecidos com a chegada das novas bolsistas ao grupo, discutimos sobre
o funcionamento das atividades e documentos.

Figura 39: Reunião na Escola
(fonte: Autores)

Nesse data também ocorreu a reunião Geral PIBID. Os assuntos abordados foram:
→ Andamento das atividades nas escolas
→ Escritas para eventos, orientação e prazos
→ Intrapibid 2017/Fórum das Licenciaturas – 21 e 22 de setembro
→ Reunião com Coordenador Institucional - encaminhamentos
→ Informes gerais
➔ Dia 30/08
Na reunião de hoje iniciamos a leitura do material enviado em relação com evento que
ocorrerá em setembro, Fórum de Licenciaturas e Seminários do IntraPibid na Universidade
Campus Bagé no qual o PIBID participará.
Também contamos com a presença do professor de história da Escola , que participará da
escrita do resumo para o SIEP, sobre a oficina História-Matemática. Demos continuidade ao
planejamento da oficina “ xilofone” e na escrita do plano de aula.
Organizamos os materiais que serão utilizados na aplicação da oficina e conversamos
sobre a possibilidade de aplicação de um minicurso para o SIEP sobre os sólidos de Platão.

Figura 40: Materiais para oficina “Xilofone”
(fonte: Autor)

Mês/ano: Setembro/2017
➔ Dia 06/09
Na reunião de hoje definimos as atividades que serão trabalhas na aplicação da oficina
“Xilofone”. Iniciaremos a oficina com um vídeo sobre a presença da música na Matemática,
nosso objetivo é mostrar aos alunos que a matemática está presente em todas as coisa e lugares.
Na sequência a atividade será representar as notas musicais através das frações, em copos com
água e assim construir o xilofone. Na segunda etapa retomaremos os conceitos já adquiridos
por eles sobre o assunto através da resolução de problemas. Também alteramos as datas de
aplicação para os dias 13 e 15 de setembro devido a adesão de alguns professores a greve.
Greve que ocorreu em virtude ao parcelamento dos salários dos professores mais uma vez.
como futura professora me sinto revoltada com a desvalorização e o desrespeito aqueles que se
dedicam a ensinar, cada dia se torna um desafio diante da precariedade da educação nesse país.
Os professores como qualquer outro trabalhador merecem respeito e tem o dever de lutar pelos
direitos como profissionais e cidadãos.

Figura 41: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 15/09
Reunião e Aplicação da Oficina Xilofone
Iniciamos a reunião de hoje com a escrita sobre os impacto e as contribuições do pibid
para formação e inicial e continuados de professores, tema este que será discutido no evento
Fórum das Licenciaturas e Seminários do IntraPibid que ocorrerá no mês de setembro na
Unipampa campus Bagé. e escrevemos para o fórum do PIBID. Também planejamos laguns
encontros para darmos continuidade às escritas para o SIEPE, nós dividimos em dois grupos,
ficando acertado que um grupo escreve sobre a oficina “História-Matemática” e o outro
“Sólidos de Platão”. também estamos aguardando aprovação da oficina sobre os sólidos que
submetemos ao evento.
Nesse dia além da reunião aplicamos a oficina “ Xilofone” nos 6º anos. Iniciamos a
atividade com o vídeo do Pato Donald no mundo da matemágica, onde ele descobre a
matemática na música, após questionamentos sobre o que se tratava o vídeo, os alunos tiveram
uma boa percepção. Na sequência explicamos a atividade, convidando os alunos a fazer
música. Dividimos a turma em grupos, cada um recebeu um fracsoma, estimulamos a
manusearem o material, realizando questionamentos sobre o mesmo. Cada grupo recebeu uma
folha para que representasse as frações de cada nota musical.
Para construção do xilofone cada grupo recebeu dois copos com notas musicais, onde
deveria descobrir a altura do copo e representar a fração correspondente a nota musical. Após
as marcações os copos preenchido com água de acordo com fração correspondente. Depois de
concluída essa esta etapa os alunos foram convidados a testar o xilofone tocando duas músicas
sugeridas.

Figura 42: Músicas oficina “Xilofone”
(fonte: Plano de aula)

Observei que os alunos apresentaram bastante dificuldade nas aplicações da matemática
como pintar a representação de uma fração e divisão com vírgula. Durante o manuseio do
fracsoma os alunos foram percebendo as frações e quando questionados sobre as representações
responderam corretamente.

Figura 43: Fracsoma
(fonte: Autor)

Figura 44: construção do Xilofone
(fonte: Autor)

Figura 45: Oficina Xilofone
(fonte: Autor)

➔ Dia 18/09
A reunião geral que ocorreu nessa data tratou sobre o evento Seminários do Intra Pibid.
Teve como objetivo esclarecer como ocorrerão as atividades do evento que acontecerá 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 evento Seminários do Intra Pibid com as seguintes temáticas:
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 21/09 e 22/09
O evento Seminário INTRAPIBID 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.
Através da troca de experiências entre os bolsista percebemos que mesmo estarmos em
locais e cidades diferentes enfrentamos as mesmas dificuldades. O projeto nos proporciona algo
de extrema relevância para a nossa formação, nos aproxima da prática escolar proporcionando
a troca de experiências, algo muito importante para nós futuros professores.
➔ Dia 27/09
Na reunião que ocorreu nesta finalização as atividades para aplicação da segunda parte da
oficina de Xilofone. Retomaremos conceitos sobre frações através da utilização de exercícios
de fixação.

Figura 46: Reunião de planejamento
(fonte: Autores)

➔ Dia 27/09
Na aplicação da segunda parte da oficina Xilofone reunimos as duas turmas do 6º ano do
Ensino Fundamental. Iniciamos a atividade retomando conceitos sobre fração com a propostas
de resolução de exercícios. Após este primeiro momento alunos realizaram as primeiras
questões sem problemas, a maior dúvida que surgiu foi em relação a um exercício envolvendo a
representação

a existência dessa fração. Utilizamos a representação da fração em forma de

senho para que todos pudessem compreender.
Observamos que alguns alunos não conseguiram realizar as atividades apresentando
bastante dificuldades nas operações básicas como somar, subtrair, multiplicar e dividir , mas de
modo geral a turma concluiu as atividades.

Figura 47:Oficina Xilofone - parte 2
(fonte: Autor)

Figura 48:Oficina Xilofone - parte 2
(fonte: Autor)

Mês/ano: Outubro/2017
➔ Dia 04/10
Na reunião de hoje conversamos sobre a proposta coordenadora de área professora
Denice de uma possível escrita para um E-book que será produzido pelo PIBID. Discutimos
sobre o planejamento das atividades para uma oficina de geometria analitica que será aplicada
com os alunos dos 3ª anos do Ensino Médio, também recebemos a solicitação de uma atividade
para os alunos da 4ª séries do Ensino Fundamental sobre as operações básicas.

Figura 49: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 06/10
Na reunião que ocorreu hoje demos início ao planejamento de uma oficina que será
aplicada com os alunos da 4ª série. Com a seguinte proposta:
Inicialmente será criado um mercadinho, onde os alunos irão realizar compras, trabalhando
com as quatro operações (soma, subtração, multiplicação e divisão). A será dividida em dois
grupos meninas e meninos. Os grupos escolheram 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 resultante da operação. Após essa primeira atividade os
alunos passarão para a parte das compras.
Para fazer compras cada grupo escolherá uma carta, que terá uma lista de produtos a
serem comprados, neste momento o aluno realizará os cálculos para saber o quanto terá de
pagar pelas suas compras. Um aluno será o caixa e ambos trabalharam com as operações
básicas para efetuar o pagamento e o troco se houver.
Confeccionamos o material do mercado em EVA e cartolina (produtos) bala, pirulitos,
refrigerante, chocolate, etc.

Figura 49: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

➔ Dia 09/10
Na reunião geral do Subprojeto que ocorreu hoje os pontos tratados foram:
● Relatório Final - encerramento em outubro;
● Participação do subprojeto Matemática no E-book.

➔ Dia 18/10
Na reunião de hoje finalizamos a confecção do material para aplicação da oficina Mercadinho
da Matemática com os alunos da 4ª série, sem data definida.

Figura 50: Reunião de planejamento
(fonte: autor)

Figura 51: Reunião de planejamento
(fonte: autor)

➔ Dia 25/10
Nos reunimos para hoje para dar início a escrita do E-book e também para planejamento das
oficinas ministraremos o 9º SIEPE.
Estrutura do texto para o E-book: As contribuições do Pibid para formação e prática dos
professores de matemática
1. Introdução:
Fala sobre o que é o PIBID

Justificativa
Objetivo da pesquisa
2. A Formação do Professor de Matemática no Contexto Atual
3. Análise e Discussão
Objetivos do PIBID relacionando com as respostas dos questionários
Referencial teórico (autores e legislação)
4. Considerações Finais
Impressão sobre os dados, nossa visão como bolsistas.
5. Referências

Figura 52: Reunião de planejamento
(fonte: Autor)

