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Dia 11/08:
*Planejamento da Oficina dos Sólidos, aplicada nos dias 15 e 18 de agosto;
*Agendamento da próxima Oficina marcada para Setembro;
*Discussão sobre a possibilidade do grupo submeter 2 posters no Ciepe sendo um sobre a
História da Matemática e outro sobre os Xilofones.
Como primeiro dia de reunião com o grupo, podendo participar das atividades agendadas, me
senti um pouco insegura no momento por não ter muito conhecimento a respeito do conteúdo
que na outra semana seria aplicado junto com o grupo, mas senti confiante de que tudo daria
certo por poder contar com o apoio dos colegas que são bem unidos e procuram sempre se
ajudar; com certeza não deixaria para participar na próxima porque entendo que a
responsabilidade de estudar para ensinar me proporciona o próprio conhecimento o qual estou
buscando.

Dia 14/08:
*Pesquisa feita em casa sobre os Sólidos. Como ainda não havia aprendido esse conteúdo na
faculdade, precisei estudar sobre o conceito e características do Sólidos para poder explicar
minha parte. Posso dizer que a atividade sobre Sólidos me trouxe facilidade ao aprender o
conteúdo, que na faculdade se apresenta de forma mais extensa na cadeira de Geometria
Espacial, que estou cursando neste semestre.

Dia 15/08:
*Aplicação da Oficina dos Sólidos Geométricos com 3 turmas de 3ºano. No primeiro
momento da aula relembramos e explicamos o conteúdo dos sólidos exemplificando com
elementos reais que fazem parte do nosso cotidiano, trazendo para a nossa realidade
matemática exemplificando com figuras geométricas e classificando os tipos de sólidos e
como eles são formados, apresentando fórmulas que auxiliam na prática dos exercícios,
mostrando a possibilidade de manipulação da fórmula quando percebíamos algum tipo de
dificuldade dos alunos em identificar que as fórmulas utilizadas eram as mesmas.
Como primeiro contato com alunos de 3º ano, a experiência foi boa apesar de me sentir
constrangida, nervosa porque é como dar aula para pessoas que regulam com a minha idade e
por um momento senti como se o tempo não tivesse passado e eu ainda tivesse a mesma idade
de quando cursava o ensino médio; não consegui interagir com eles da forma que eu gostaria
mas senti que a cada turma que entrávamos, um pouco daquela insegurança ia embora, foi
uma experiência completamente nova e necessária, aproveitei bastante para observar os
alunos e que tipo de comportamento diferem uma faixa etária de outra, porque sei que faz
muita diferença com relação a que tipo de atividade trazer a eles. Também notei que há uma
necessidade de interação entre eles que nem eles percebem, pois a interação com pessoas que
não estamos acostumados a conviver e lidar é importante não só para o processo de
aprendizagem, saber desenvolver trabalhos ou atividades em grupo mas também na vida
social que temos e ainda vamos ter, pois se a maioria tivesse facilidade para interagir estariam
contribuindo e aprendendo muito mais com as atividades trazidas pelo PIBID que muitas
vezes encontra dificuldade de retorno e participação dos alunos do 3º ano, que quando são
questionados sobre o conteúdo, talvez pelo constrangimento tem dificuldade para responder.

Dia 16/06:
*Organização dos materiais necessários para a construção dos Sólidos na aplicação prática da
Oficina;
*Criação de slide com explicação da atividade passo a passo;
*Visita da Coordenadora;
*Discussão sobre os trabalhos a serem submetidos no Ciepe.
Organizamos a sala, separando todos os materiais que poderiam ser úteis na aplicação da
Oficina, compramos os materiais que faltavam, e tentamos montar alguns sólidos com canudo
e cordão que infelizmente não deu certo naquele momento, por ser um Cubo o sólido não
firmava com a corda. Era possível montar o sólido com o cordão, só exigia mais do raciocínio
porque a figura precisava de uma sustentação na diagonal que propositalmente não explicava
o exercício, mas dependendo do material que fosse escolhido para montar a figura, a atividade
se tornaria fácil e rápida.

Dia 18/08:
*Aplicação prática da Oficina dos Sólidos Geométricos.
Organizamos as turmas em duplas ou trios e pedimos para que um participante de cada dupla
ou trio passasse a frente, e escolhessem figuras convexas, sólidos de Platão, entre outros
nomes que citamos para fixar mais uma vez o conteúdo, e depois voltaram ao seu lugar.
Fizemos perguntas relacionadas ao conteúdo e esclarecemos dúvidas com relação a
classificação das figuras, e então lançamos o desafio para que eles mesmo montassem a figura
que quisessem, e disponibilizamos o material para que escolhessem de acordo com a forma
que pretendiam montar a figura, considerando que isso também foi uma forma de estimular o
raciocínio dos alunos, ao escolherem o material que seria próprio na construção do sólido e o
deixasse firme.
Percebi que a atividade prática despertou mais a atenção e interação entre eles além de fixar o
conteúdo que já tinha sido passado, mas a maioria não lembrava mais, pois a parte teórica
aplicada na primeira aula não havia chamado a atenção da maioria da mesma forma que os
atraiu na segunda.

Dia 23/08:
*Avaliação de trabalhos do 8º ano;
*Discussão a respeito da próxima oficina.
Fomos convidados a fazer parte de uma banca de avaliação de grupos do 8º ano, onde cada
grupo abordou um assunto diferente. Foi nos passado uma planilha com os nomes dos alunos
por grupo e seus respectivos temas, onde podíamos avaliar individualmente a apresentação de
0 a 10. Percebi que muitos deles não conseguem se desprender do papel ou da parte decorada
no momento da apresentação, por outro lado todos estudaram bastante para apresentarem seus
trabalhos e naturalmente alguns alunos em todos os requisitos para alcançar nota máxima em
seus trabalhos. Para mim como futura professora, ao vê-los com olhos de quem avalia mas
que um dia passou pela mesma situação, pude fazer uma viagem aos tempos de ensino
fundamental e lembrar quantas dificuldades passei para que hoje pudesse estar avaliando,
apesar das que ainda tenho, me sinto um pouco mais experiente para poder passar algumas
dicas a eles sobre o comportamento no momento da apresentação, pois percebi que são fatores
que definem na nota atribuída, pois uma boa dicção e segurança demonstram que o aluno sabe
o que está falando, embora não signifique que este seja o que mais estudou porque nem todos
conseguem passar o conhecimento que tem da mesma forma. Parece injusto avaliarmos o
aluno somente pela apresentação, porque sempre há quem consiga lidar melhor no momento
da apresentação, mas me questiono sobre de que forma seria justo avaliar os tipos de alunos
retribuindo com uma nota justa de acordo com o esforço e estudo que cada um desempenhou
naquele trabalho.

Após concluirmos as avaliações dos trabalhos, discutimos assuntos referentes a próxima
oficina dos Xilofones e separamos um material (Frac Soma) utilizado em outra oficina que
poderia ser útil também.

Dia 28/08:
*Integração das novas bolsistas;
*Reunião geral do PIBID á tarde.
Pela manhã o grupo se reuniu na Escola Silveira Martins para tratar assuntos gerais sobre o
grupo e sobre as atividades da escola, pois iniciei minhas atividades com o grupo na primeira
semana de PIBID e não houve tempo para este momento de integração.

Dia 30/08:
*Organização e Planejamento da Oficina dos Xilofones;
*Discussão sobre a Oficina da História da Matemática com o professor André, que será
submetida no Ciepe;
*Organização do ponto;
*Ata feita por mim;
*Limpeza da sala.
Iniciamos a tarde conversando com o professor André sobre o trabalho que será submetido ao
Ciepe e entramos no site para verificar os detalhes para inscrição e submissão dos trabalhos.
Dividimos as tarefas para deixarmos pronto o que era necessário para aplicarmos a oficina dos
Xilofones em Setembro; separamos o material que será utilizado, começamos a digitar o
plano de aula e deixamos o ponto assinado, e fizemos a ata relatando os acontecimentos da
reunião. Mais para o final da tarde, organizamos a sala e separamos todos os materiais em um
novo armário.

Dia 06/09:
*Finalização da oficina dos xilofones;
*Leitura do texto para o intrapibid;

*Momento de interação e reflexão junto com professores e o grupo do projeto “Tudo muda
quando você muda”.
Começamos a tarde concluindo as tarefas e atividades que programamos para a oficina dos
xilofones e relembramos o conteúdo com os colegas. Também fizemos uma breve leitura do
texto tentando compreender melhor os artigos para assim construir um resumo, logo, fomos
convidados a participar de um momento dinâmico para todos os professores, organizado e
dirigido pelo grupo Tudo muda quando você muda, onde ouvimos palavras encorajadoras que
nos trouxeram motivação e incentivo a continuarmos nos esforçando nessa jornada da
licenciatura que apesar de não ser reconhecida como deveria, possui um grande valor na vida
de pessoas com quem convivemos e compartilhamos conhecimento, e que muitas vezes
passam por diversas situações em casa ou em seu local de convívio, que não temos
conhecimento, mas que nos fazem refletir sobre o papel importante que temos, sobre nossas
atitudes que podem refletir de alguma forma no comportamento de alguém, porque podemos
contribuir de forma positiva ou negativa na vida das pessoas com quem convivemos,
enxergando que se plantarmos coisas boas na vida de nossos alunos, certamente colheremos
os frutos no futuro, e teremos feito a diferença na vida de alguém. Também recebemos uma
semente de trigo, representando as sementes que podemos semear na vida de alguém, então
fomos convidadas a escolher alguém para entregar essa semente e plantar algo em sua vida.
Foi um momento emocionante com muita harmonia e sinceridade da parte dos colegas uns
com os outros.

Dia 12/09
*Pesquisa em casa: Precisei assistir várias vídeo aulas sobre frações e montar resumos para
poder relembrar os conceitos que aprendi no ensino fundamental. Percebi que já não lembrava
mais se em algum momento vi alguns destes conceitos e as operações básicas que podem se
apresentar em meio a cálculos de formas diferentes e que muitas vezes vi em livros e tenho
visto na faculdade, mas por não ter trabalhado bem essas formas no ensino fundamental,
acabaram se tornando novidade para mim.

Dia 13/09
*Aplicação da Oficina dos Xilofones;

*Leitura do texto para o intrapibid;
*Resumo sobre os impactos do PIBID na formação docente.
Aplicamos a parte prática da Oficina dos xilofones com o 6º ano, iniciamos a aula com um
filme do “Pato Donald no país da matemágica” que abordava assuntos sobre as frações
através da música e formando notas musicais. Após o filme separamos a turma em grupos de
3 e 4 para realizar atividades utilizando o Frac Soma para que facilitasse a compreensão dos
alunos com relação as frações, por último entregamos um copo para cada grupo com o nome
da nota musical a qual deveriam fazer o cálculo para encontrar a medida correta que emitisse
o som da nota musical. Depois de marcarem a medida da nota musical, cada grupo encheu o
seu copo com água e entregou para formar a sequência das notas musicais. Depois de formada
o xilofone, os alunos que quiseram, foram até os copos e puderam experimentar, tocar uma
das músicas que trouxemos.
As atividades em geral foram muito bem aplicadas e desenvolvidas, principalmente pelo fato
de termos apresentado a eles, as frações sendo utilizadas não só em cálculos tradicionais, mas
puderam perceber que tanto as frações como a matemática de forma geral, está presente no
nosso dia a dia e em áreas que muitas vezes não imaginamos. No entanto, percebi que o uso
do Frac Soma para eles era algo simples, mas no momento em que precisaram raciocinar para
associar as atividades da folha de exercício com o Frac Soma, houveram muitas dúvidas sobre
como fazer a atividade além de haver muita dificuldade para interpretação dos exercícios e
dificuldade em desenvolver contas com decimais, também observei que a turma é bastante
inquieta e difícil trabalhar qualquer tipo de atividade por falta de concentração e talvez por
este motivo eles apresentam alguma dificuldade para executar as atividades propostas.
Depois de concluída as atividades com o 6º ano, fomos para a sala do PIBID lermos o texto
para o intrapibid e discutimos sobre vários aspectos com relação ao resumo dos impactos do
PIBID na formação docente e montamos os resumos conforme íamos expondo em grupo
nossas opiniões.

Dia 21 e 22/09 Intrapibid, manhã e tarde.

Dia 27/09
*Agendamento da parte teórica da Oficina dos Xilofones;
*Elaboração dos exercícios para aplicação da parte teórica da Oficina dos Xilofones;
*Construção do Relatório Fotográfico.
Agendamos com a professora do 6º ano, a aplicação da segunda parte das atividades
referentes a oficina dos Xilofones, já que em função das submissões de trabalhos para o Ciepe
e com as atividades do Intrapibid, não foi possível concluir antes. Montamos uma lista de
exercícios sobre frações, procurando especificamente por problemas que estimulassem o
raciocínio dos alunos, trabalhando assim as dificuldades encontradas nos alunos. Damos
início ao relatório fotográfico das atividades feitas durante o mês.

Dia 29/09
*Conclusão da Oficina dos Xilofones
Aplicamos a última parte da Oficina dos Xilofones com duas turmas de 6º ano, onde falamos
resumidamente sobre cada operação com frações, resolvendo alguns exemplos básicos.
Entregamos a cada aluno uma folha frente e verso com atividades para resolverem; após

terem resolvido os exercícios, fizemos a correção dos mesmos e concluímos a oficina. Depois
de encerrada a oficina, nos reunimos na sala e atualizamos o drive.
Concluímos a segunda parte da oficina com bastante dificuldade, pois os alunos não
demonstraram interesse em aprender o conteúdo, foram poucos os que demonstraram
interesse em resolver os exercícios.

Dia 04/10
*Escrita Ebook;
*Pesquisa de conteúdos de GA para oficina;
*Solicitação de oficina sobre as operações básicas.

Dia 06/10
*Pesquisa de conteúdo e atividade para a oficina de Geometria Analítica com o 3º ano e
oficina a ser aplicada com o 4º ano sobre as operações básicas;

*Concluímos a lista de exercícios sobre frações para aplicar na parte prática da oficina
xilofone.
Demos início a uma pesquisa de atividades e conteúdos sobre Geometria Analítica para
plicarmos na oficina com o 3º ano utilizando o software Geogebra, também pesquisamos
sobre atividades para aplicarmos uma oficina com o 4º ano do ensino fundamental, onde será
explorada a tabuada e algumas operações básicas.

Dia 09/10
Reunião Geral na Unipampa

Dia 12/10
Pesquisa em casa e confecção do material da oficina para o 4º ano.

Dia 18/10
*Confecção dos materiais para a oficina do 4º ano;
Concluimos a confecção dos materias para a oficina que aplicaremos com o 4º ano; a ideia é
montarmos um mercadinho para que eles façam compras, cada aluno receberá uma carta de
compra conforme for acertando a tabuada, e passarão na feira onde eles mesmo serão o caixa,
para comprar o que diz em suas cartas de compra, trabalhando as operações básicas desta
forma. Tenho expectativas de que a oficina contribuia de diversas formas aos alunos, pois

além de trabalharem as operações e precisarem saber a tabuada para utilizar no momento das
compras, eles usarão dinheiro e precisarão aprender a lidar com o mesmo.

Dia 25/10
*Conclusão do material para oficina do número de ouro e aplicação;
*Coleta de assinaturas do baixo assinado a favor da continuação do PIBID.
Concluímos a organização do material para a aplicação da Oficina do número de ouro com o
6º ano, estudamos a parte teórica do conteúdo dos primeiros períodos antes da oficina e
aplicamos a mesma nos dois últimos períodos. Começamos explicando sobre a origem do
número de ouro e mostrando vídeo explicativo sobre o cálculo que fazemos para encontrar
aproximadamente este número em várias partes do nosso corpo e após, separamos a turma em
4 grupos e entregamos uma fita métrica para cada grupo. Iniciamos a atividade com a altura
do corpo dividida pela altura maior (do umbigo ao pé), e assim todos foram medidos e cada
um deles fez o seu cálculo para saber se o cálculo chegaria aproximadamente ao número de
ouro, e assim eles mediram o rosto, o braço, a mão e os dedos, seguindo a mesma lógica de
cálculo, na intenção de que eles trabalhassem as operações básicas e decimais. Percebi que

esta turma de 6º ano, não apresentou dificuldade em trabalhar os decimais, pouquíssimos
tinham dúvidas de como desenvolver o cálculo com os decimais.

