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Segunda semana do mês de abril 

 

Nesta semana realizamos monitoria nas turmas do sexto ano e sétimo da EMEF Pérola 

Gonçalves, onde não pude comparecer, mas irei recuperar na próxima semana. 

 Nesta mesma semana, no dia treze do mês de abril tivemos nossa reunião de planejamento, 

com o tema de pauta principal, as oficinas que iremos apresentar na feira de matemática da 

escola Pérola Gonçalves que ocorrerá no dia dezenove de abril no prédio da escola.  

 

Terceira semana do mês de abril  

 

Nesta semana realizei monitoria na escola Pérola na segunda-feira no turno da manhã com as 

turmas do sétimo e sexto ano, onde recuperei as horas que havia perdido na semana anterior. 

Quarta-feira da mesma semana fomos a escola para a Primeira amostra de trabalhos de 

matemática da EMEF Pérola Gonçalves, onde preparamos dois vídeos, Matemática no 

cotidiano e Origem e importância dos números, no refeitório da escola para todas as turmas 

do turno da manhã . Os alunos demonstraram  pouco interessados  em relação ao conteúdo 

expresso nos vídeos. Logo em seguida as turmas voltaram  para as suas salas, onde ser-lhe-

iam apresentados jogos  escolhidos por nós. 

 Em seguida nos dividimos em dois grupos, para que pudéssemos passar em todas as salas; 

As turmas do 6 ano e 8 ano ficaram com os bolsistas Monica, Danver, Bruna e Isis, que 

aplicaram os jogos de Boole enquanto as turmas do 6 ano A  e 9 ano ficaram com as bolsistas 

Aline, Rosiane e Viviane onde aplicamos os jogos de bingo com tabuada no 6 ano e o jogo do 

sudoku no 9 ano, onde podemos observar nas figuras abaixo. 

 

  

                   figura 1                                                        figura 2 



 

  

                figura 3                                                         figura 4 

 

                  figura 5 

 

Na quinta-feira realizamos uma reunião de planejamento onde discutimos como faríamos na 

feira municipal e qual jogos levaríamos para apresentarmos abaixo a imagem foto da nosso 

reunião; 

 

 

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

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

 

Última semana do mês de abril 

 

No dia vinte e quatro do mês de abril, aplicamos a oficina do jogos de Boole nas turmas do 

quinto, sexto e sétimo ano da escola EMEF Pérola Gonçalves; Observamos que os alunos do 

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


 

quinto ano tem mais facilidade de interpretar  os jogos de Boole, comparando aos alunos do 

sexto e sétimo ano talvez isso tenha ocorrido porque  demonstraram mais interesse na 

atividade proposta. 

No dia vinte e sete do mês de abril, realizamos a nossa reunião de planejamento na 

UNIPAMPA, tendo como pauta as atividades que seriam expostas na A mostra de trabalhos  

de matemática da EMEF Téo Obino, no sexto dia do mês de maio. 

 

Primeira semana do mês de maio 

 

No quarto dia do mês de maio, realizamos a nossa reunião de planejamento, tendo como 

pauta a finalização da organização das oficinas que nós iríamos expor na Primeira amostra de 

trabalhos de matemática da escola Theo Obino. 

No sexto dia do mês de maio, foi realizada a primeira amostra de trabalho de matemática da 

escola Teo Obino, onde expomos as oficinas que aplicamos e estamos aplicando. 

Os alunos que estavam expondo seus trabalhos foram direcionados ao laboratório de 

informática, em grupos, onde assistiram dois vídeos que falavam sobre a importância da 

matemática no nosso dia a dia.  

 

Segunda semana do mês de maio  

 

No oitavo dia do mês de maio, foi realizada monitoria na escola Pérola Gonçalvez, nas 

turmas de sexto e sétimo  ano, onde os alunos resolveram exercícios de revisão para a prova 

que seria aplicada na próxima semana.  

No décimo primeiro dia do mês de maio, realizamos a reunião de planejamento semanal. 

Neste dia conversamos como seria aplicado a primeira fase dos jogos de Boole- Livro 

vermelho. Também separamos os materiais para a sequência da confecção das cartas do jogo 

e começamos a jogar os níveis mais difíceis.  

 

Terceira semana do mês de maio  

 

No décimo quinto dia do mês de maio, aplicamos na Escola Pérola o livro vermelho do 

jogos de Boole nas turmas do sexto e sétimo ano. Observamos que alguns alunos possuem 

mais dificuldades em relação a outros, porém todos conseguiram resolver as histórias que 

foram propostas. Conforme a figura abaixo. 



 

 

  

 

No décimo nono dia do mês de maio, realizamos a reunião de planejamento na 

UNIPAMPA, onde discutimos: 

-  A aceitação do jogo nas turmas de 6º e 7º ano; 

- Os resultados obtidos. (Ex.: Nível de dificuldade dos alunos, quantos alunos conseguiram 

ou não fazer e porque eles tinham dificuldade). 

- Como iria proceder a formação dos jogos de Boole para os professores da escola E.M.E.F. 

Pérola Gonçalves. (Ex.: Quais histórias iríamos trabalhar com os professores; como seria 

executado em função do tempo; quem ficaria responsável por cada livro). 

 

 Quarta semana do mês de maio 

 

No vigésimo segundo dia do mês de maio, aplicamos o livro azul nas turmas do sexto e 

sétimo ano na Escola Pérola, onde percebemos que os alunos tiveram melhor aceitação em 

relação aos jogos de Boole.  Conforme as figuras abaixo. 

 

 

No vigésimo sétimo dia do mês, realizamos a reunião de planejamento na UNIPAMPA, 

onde conversamos sobre nossas metas em relação aos jogos de Boole nas turmas de 6º e 7º 

ano. Conforme a figura abaixo. 



 

 

 

Primeira semana do mês de junho 

 

No quarto dia do mês de junho, revisamos alguns exercícios para as Olimpíadas de 

Matemática, que seria aplicada no dia seguinte, com as turmas do sexto e sétimo ano da 

Escola Pérola.  

No nono dia do mês de junho, realizamos a reunião de planejamento na UNIPAMPA, com 

os seguintes pontos de pauta. Organização para a oficina Jogos de Boole: Brincando com o 

raciocínio, 

que será realizada no dia 07/06/2017, na universidade. Foi discutido como seria executada a 

oficina; que histórias seriam trabalhadas; quem iria contar; turmas de 6o e 7o ano. Foi 

discutido de como iria proceder a aula para aplicar o simulado (Anexo 1), quais questões 

seriam resolvidas, e neste mesmo dia, foi feito o plano de aula. Foram escolhidas as questões: 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 e 19. 

 

Segunda semana do mês de junho 

 

No dia 5 de junho, foi realizado o simulado das olímpiadas brasileiras de matemática das 

escolas públicas – OBMEP, no 6o e no 7o ano da escola Pérola Gonçalves. As questões 

foram passadas no quadro negro e os alunos tinham em média 5 minutos para resolver as 

questões. 

Em ambas turmas os alunos apresentaram dificuldade na questão 5, e nas outras 

desenvolveram bem, com um pouco de dificuldade na interpretação. Mas como estávamos ali 

os auxiliando conseguiram executar a proposta. No entanto não pude comparecer neste dia. 

Das 11h às 11h40min, fizemos uma reunião a fim de organizar os baralhos das cartas dos 

jogos de Boole para a oficina Jogos de Boole: Brincando com o raciocínio, que será 



 

apresentada no dia 7 (sete) de junho na semana acadêmica da matemática na Universidade 

Federal do Pampa – UNIPAMAPA. 

 

No dia 6 de junho, aconteceu a oficina: Jogos de Boole – Brincando com Raciocínio. 

Em um primeiro momento, foi dito sobre qual o objetivo do jogo, quem foi o George Boole, e 

como nós aplicamos o jogo na escola Pérola Gonçalves. Após, entregamos o baralho 

vermelho e foram lidas algumas histórias, e notamos que muitos participantes tiveram 

dificuldades na resolução, prejudicando os outros livros que seriam apresentados na 

sequência (azul, verde e preto). Depois foi entregue o baralho verde, onde os participantes 

tiveram muita dificuldade na história onde relatava os andares. E por fim, foi lida apenas uma 

história do livro por conta do tempo. 

 

No dia 09 de junho, foi realizada a reunião de planejamento semanal na UNIPAMPA, com 

os temas de pauta: Oficina ministrada na semana acadêmica da matemática. Aspectos como: 

a aceitação dos participantes ao jogo, o nível de dificuldade apresentado e comentários dos 

participantes. 

Discussão sobre como será a avaliação dos alunos. Como avaliamos o impacto dos jogos de 

Boole nos alunos do colégio Pérola Gonçalves, para analisarmos os dados em nosso estudo. 

 

Terceira semana do mês de junho 

 

No dia 19 de junho, foi aplicado nas turmas de 6 e 7  ano as histórias do livro verde, na 

E.M.E.F. Pérola Gonçalves. 

6 ano: Pode-se dizer que em torno de 70% da turma teve dificuldade nas histórias, pois se 

perdiam nas premissas (histórias muito longas, com muitas informações e cartas), mas 

principalmente na história número 6 do livro, houve muita dificuldade na resolução 

(dualidade nas premissas). 

7 ano: A turma de modo geral teve dificuldade mediana, e também houve, novamente por má 

interpretação do enunciado, dificuldade na história do número 6. 

No dia 22 de junho, houve a reunião de planejamento semanal, e nela foram discutidos sobre 

os resultados da aplicação do dia 19 de junho e elaboração do relatório final.  

 

  

 



 

Quarta semana do mês de junho 

 

No dia, 26 de junho, durante o turno da manhã, foi dada a continuidade nas turmas de 6 e 7 

ano os jogos de Boole nível verde. 

Ambas as turmas se mostraram com um pouco de dificuldade no nível verde. 

No dia 30 de junho, teve a reunião de planejamento semanal, onde discutimos os pontos: 

Planejamento da avaliação dos jogos de Boole. A avaliação contará com histórias 

selecionadas dos livros aplicados. 

Escrita do relatório teórico.  

 

Primeira semana do mês de julho 

 

Na sexta feira, dia 7 de julho a reunião de planejamento semanal. Nela foram discutidos 

aspectos gerais sobre a aplicação dos jogos de Boole e as perspectivas dos alunos quanto a 

avaliação.   

No dia 10 de julho, durante o turno da manhã, nas turmas do 6 e 7 ano da escola Pérola 

Gonçalves, aplicamos uma recuperação com questões dos jogos de Boole. 

No dia 14 de julho, durante o turno da manhã, na escola Pérola Gonçalves realizamos nossa 

reunião de planejamento semanal, onde corrigimos a recuperação que foi aplicada na 

segunda-feira. 

 

RELATÓRIO DO MÊS DE AGOSTO 

  

03 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola Gonçalves 

e treinamos as histórias do nível preto do Jogo de Boole. 

  

 07 de agosto de 2017 (segunda-feira): Neste dia aplicamos o nível verde com azul do Jogo 

de Boole nas turmas de 6º e 7º ano da E.M.E.F. Pérola Gonçalves. 

 

 10 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia fizemos a análise das avaliações que 

aplicamos no 6º e 7º ano referentes aos Jogos de Boole. E planejamos a próxima semana. 

  



 

14 de agosto de 2017 (segunda-feira): Neste dia 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. 

  

 17 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia fizemos a tabulação dos resultados obtidos 

com os Jogos de Boole nas avaliações. 

 

21 de agosto de 2017 (segunda-feira): Neste dia fizemos monitoria nas turmas de 6º e 7º 

ano, pois a professora fez revisão de conteúdos para a prova. 

 

24 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola Gonçalves 

para fazer a escrita sobre os Jogos Boole. 

28 de agosto de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos na  E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, onde fizemos aplicação do livro verde e azul e também monitoria nas turmas 6º e 

7º ano, pois a professora fez revisão de conteúdos para a prova. 

31 de agosto de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola Gonçalves,  

 

RELATÓRIO DO MÊS DE SETEMBRO 

 

04 de setembro de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, onde realizamos monitoria nas turmas de 6º e 7º ano para auxiliar na Prova de 

Adicionais. 

 

 07 de setembro de 2017 ( quinta-feira): Neste dia nos reunimos na  E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, para tratar sobre o Escrita do resumo da Resolução 02/2015. 

 

11 de setembro de 2017 (segunda-feira): Nos reunimos na Unipampa para uma reunião 

com a Coordenadora Profª Denice. 

14 de setembro de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, para realizamos a escrita em equipe da introdução e da metodologia para o siepe. 

18 de setembro de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, para escrita do Siepe e Reunião Geral para tratar sobre o Fórum das 

Licenciaturas. 



 

21 de setembro de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na UNIPAMPA, para o  

Fórum das Licenciaturas. Abertura do evento, momento cultural. 

22 de setembro de setembro de 2017 (sexta-feira): Neste dia nos reunimos na 

UNIPAMPA, para Fórum das Licenciaturas. Apresentação dos bolsistas ID. 

25 de setembro de 2015 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, para realizarmos a escrita final para o Siepe. 

 

RELATÓRIO DO MÊS DE OUTUBRO 

 

02 de outubro de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, onde realizamos monitoria para as turmas de 6º anos e batalha naval para a turma 

de 7º ano. 

05 de outubro de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, para a organização dos jogos da escola para a formação dos professores. 

09 de outubro de 2017 (segunda-feira ): Neste dia nos reunimos na  E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, onde fizemos monitoria para a turma de de 7º ano e continuamos a organizar os 

jogos da escola.  

16 de outubro de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos na  E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, para realizamos monitoria as turmas de 6º ano e 7º ano. 

19 de outubro de 2017 (quinta-feira): Neste dia nos reunimos na E.M.E.F. Pérola 

Gonçalves, para reunião de planejamento para feira de ciências da escola.  

25 de outubro de 2017 (segunda-feira): Neste dia nos reunimos na UNIPAMPA com a 

professora Sônia, para realizarmos a escrita do relatório. 

 

 

 

 

 

 


