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BAGÉ, 2018 

➢ Dia 3 de agosto de 2018 - IFSul - Bagé (reunião)  



Na reunião do IFSul, fomos apresentados a supervisora e os bolsistas, podemos nos 

identificar em quais conteúdos e disciplinas nos identificamos mais, áreas de interesse de cada 

bolsista para organização das atividades ao longo do semestre, para trabalharmos com futuros 

trabalhos como tecnologia, educação, inclusão, agricultura e etc. Foi debatido também as nossas 

expectativas em relação ao projeto PIBID e a definição dos pontos que serão contemplados no 

Diagnóstico da Instituição e distribuição de tarefas em grupo. 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Bruna da Rosa Machado, Éder Luis Santos da Silva 

Rolim, Gabriela Sudatti Guimaraes, Lorenzo Schneider Morales, Moises Leandro Bastos, 

Thalyta Alves Lopes, Diuliana Sais Seixa, Najara de Deus, Julia Goulart Berdet e junto com a 

supervisora Aline Picoli Sonza. 

 

➢ Dia 06 de setembro de 2018 – (Análise da Documentação IFSul)  

Foi analisado Documentação IFSul (Estatuto, Regime Geral, Regime Interno, PDI, PPI e 

OD), pelos bolsistas Éder Santos e Bruna da Rosa Machado, para a construção do Diagnóstico 

com os demais Bolsistas do PIBID. 

 

➢ Dia 10 de setembro de 2018 - IFSul - Bagé (reunião)  

Orientações gerais a respeito de cumprimentos de horários e organização e controle das 

atividades, construímos o Diagnóstico da Instituição, discutimos sobre a submissão de trabalhos 

no 10° SIEPE que acontecerá em Santana do Livramento dos dias 6 a 8 de novembro, e a 

Criação de oficinas para o Encif como também a participação em eventos e feiras que 

acontecerão nas Instituições.  



Ficou definido que as reuniões gerais serão mensais e acontecerão na UNIPAMPA. 

Enviamos a parte escrita para o 10º SIEPE, Oficina (A Utilização do Software Geogebra 

como Ferramenta de Apoio no Estudo de Funções), que será apresentada pelos Bolsistas Éder, 

Najara e Diuliana com a Supervisora Professora Aline. 

 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Bruna da Rosa Machado, Éder Luis Santos da Silva 

Rolim, Gabriela Sudatti Guimaraes, Lorenzo Schneider Morales, Moises Leandro Bastos, 

Thalyta Alves Lopes, Diuliana Sais Seixa, Najara de Deus, Julia Goulart Berdet e junto com a 

supervisora Aline Picoli Sonza e Coordenadora Denice Menegais. 

 

➢ Dia 17 de setembro de 2018 - IFSul - Bagé (Reunião)  

Foi debatido sobre o Diagnóstico a organização das oficinas do Encif que futuramente 

irá participar, além do Encif tivemos a construção do pôster para o 10° SIEPE e o resumo 

simples para a submissão das Bolsistas Bruna, Thalyta e Mônica. 

Planejamento da tarefa de matemática para a Gincana, ficando definido que será um 

jogo do tipo Batalha Naval contendo questões de raciocínio lógico. 

  



Foi entregue a parte da pesquisa da Análise da Documentação do IFSul para Correções 

e foi feita a inscrição para o 10º SIEPE. 

 

 
 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Bruna da Rosa Machado, Éder Luis Santos da Silva 

Rolim, Lorenzo Schneider Morales, Moises Leandro Bastos, Mônica Lopes, Thalyta Alves 

Lopes, Diuliana Sais Seixa, Najara de Deus, Julia Goulart Berdet e junto com a supervisora Aline 

Picoli Sonza. 

 

 

➢ Dia 24, 28 e 30 de setembro de 2018 – (Pesquisa e Elaboração do Slide sobre o 

conteúdo Geogebra para a Oficina SIEPE)  

Pesquisamos sobre o conteúdo Geogebra para a Oficina SIEPE (conteúdo, imagens e etc) 

 

 

 

  



➢ Dia 1º de outubro de 2018 – IFSul Bagé (Reunião) 

Na reunião do IFSul, foram organizadas as folhas ponto e de atividades realizadas durante 

o mês de setembro de 2018, também as ATAS, foi definido em conjunto que a cada reunião um 

bolsista redigirá a ATA. Discutimos sobre a finalização da atividade da gincana nas 

dependências da Instituição e a construção do diagnóstico. 

 

➢ Dia 6 de outubro de 2018 – IFSul Bagé (Gincana) 

No dia 06 de outubro de 2018, participaram da gincana no IFSul, levando o jogo batalha 

naval, com 15 perguntas sobre lógica matemática, na sala tinha 15 duplas de diversos semestres 

para a participação do jogo, o jogo tinha 4 rodas, cada questão valia 25 pontos, totalizando 100 

ao final. Foi uma atividade bastante legal e produtiva. 

 

 

  

 



Imagem: Participação da Gincana no IFSul participantes Bruna da Rosa Machado, Lorenzo 

Schneider Morales, Moises Leandro Bastos, Mônica Lopes, Thalyta Alves Lopes, Diuliana Sais 

Seixa, Najara de Deus, Julia Goulart Berdet e junto com a supervisora Aline Picoli Sonza. 

 

➢ Dia 8 de outubro de 2018 – IFSul - Bagé (Reunião)  

Reunião IFSul, foi esclarecido as dúvidas sobre o portfólio que deverão ser registrados 

semanalmente, conforme o plano de atividades núcleo matemática, o qual está no drive, 

planejamento na visibilidade da confecção sobre as camisetas do PIBID.  

A supervisora Aline trouxe algumas propostas de oficinas nos respectivos temas: Fractais, 

Telhado verde, Nanociência, Nanotecnologia e Gasto de contas de energia elétrica e água, para 

planejamento, elaboração de pesquisa e construção de materiais. 

 

 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Moises Leandro Bastos, Julia Goulart Berdet, Gabriela Sudatti Guimaraes e junto com 

a supervisora Aline Picoli Sonza. 

  



 

➢ Dia 15 de outubro de 2018 – UNIPAMPA - Bagé (Reunião Geral)  

Nos reunimos, juntamente com a Prof. Denice e a Prof. Aline, para conversarmos sobre o 

que tem sido trabalhado em grupo, tratamos sobre o NEI, onde alguns bolsistas optaram por 

ficar no IFSul com outros colegas, deixando de participar do NEI, ficando somente no IFSul. 

Também conversamos sobre o SIEPE, sendo que os dois trabalhos que foi submetido a 

oficina sobre A Utilização do Software Geogebra como Ferramenta de Apoio no Estudo de 

Funções e o sobre o pôster explorando conceitos matemáticos através da Shuriken, o qual 

foram aceitos no SIEPE. Também falamos de horários de alguns futuros trabalhos. 

Pesquisamos sobre a Atividade de Conta de Água e Luz com consumo consciente e foi 

organizado a escrita do plano sobre o Jogo Batalha Naval e relato do mesmo. 

 

➢ Dia 22 de outubro de 2018 – IFSul - Bagé (Reunião)  

Reunimos no IFSul, foi construído o relatório da Gincana que aconteceu no dia 6 de 

outubro no IFSul - Câmpus Bagé, também foi organizado os demais questionários relacionados 

ao Diagnóstico Institucional e a construção do plano de atividade do jogo Batalha Naval. 

Ficou responsável na construção das partes do Diagnóstico do IFSul a bolsista Najara de 

Deus e a Diuliana Sais. 

 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Thalyta Alves Lopes, Diuliana Sais Seixa, Najara de Deus, Mônica Lopes, Julia Goulart 

Berdet e Gabriela Sudatti Guimaraes. 

 



➢ Dia 27 de outubro de 2018 – UNIPAMPA - Bagé (Oficina de “Resumo Acadêmico”) 

Na Oficina de “Resumo Acadêmico” na UNIPAMPA, o qual participou os Bolsistas Éder 

Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider Morales, Thalyta Alves Lopes e Mônica Lopes, 

foi revisado o que era um resumo, o que possui no resumo acadêmico, as características, o 

objetivo, justificativa, metodologia, resultados e conclusão, o que não pode conter no resumo e 

evitar as abreviações, jargões, gírias e redundâncias. 

Analisamos textos, fizemos correções de textos usado pontuação, depois se juntamos em 

grupos, para refazermos um texto e entregar para a Professora. 

 

➢ Dia 29 de outubro de 2018 – IFSul - Bagé (Reunião)  

A reunião no IFSul, conversamos sobre a ficha das atividades, ENCIF, e a atividade sobre 

conta de Luz e Água, o qual ficou responsáveis os Bolsistas: Éder Santos, Gabriela Sudatti e 

Moises Leandro. 

A Professora Aline sugeriu que fizéssemos uma tabela para termos uma noção sobre as 

horas e as atividades, para que possamos verificar a falta e a presença de todos os bolsistas, 

ficou responsável pela atividade o Aluno Éder Santos. 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Moises Leandro Bastos, Mônica Lopes, Thalyta Alves Lopes, Gabriela Sudatti 

Guimaraes, Diuliana Sais Seixa, Julia Goulart Berdet e junto com a supervisora Aline Picoli Sonza. 

 

➢ Dia 30 de outubro de 2018 – (Correções e Tabela Atividades)  



Foi corrigido e construído as fichas de Atividades de Estudo e Ficha Ponto (Ensino, 

Pesquisa e Extensão), conforme orientado pela Professora Denice, portanto foi corrigido as 

fichas do mês de setembro e outubro. 

Também foi elabora a Tabela de atividades dos Bolsistas conforme foi pedido na reunião 

no IFSul, no dia 29 de setembro de 2018. 

 

➢ Dia 31 de outubro de 2018 – (Correções do Portfólio)  

Foi corrigido o portfólio o qual devemos preencher semanalmente, conforme as atividades 

e pesquisa sobre a Oficina de Luz e Água.  

 

➢ Dia 4 de novembro de 2018 – (Elaboração da Oficina/Aula (“A conta de energia 

elétrica”)  

Elaboração do slide da Oficina de “A conta de energia elétrica”, o qual foi pesquisado 

imagens, pesquisas sobre conta de luz, cálculo de consumo e métodos para facilitar a 

visualização da conta e seus detalhes em aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Dia 5 de novembro de 2018 – IFSul/Bagé – (Reunião)  

A reunião no IFSul, foi preenchida a ficha de atividade e ficha ponto, também foi 

organizado e discutido os últimos pontos de algumas oficinas e da Oficina “A utilização do 

software Geogebra como instrumento auxiliar para o ensino de funções”, o qual será 

apresentada no dia 7 de novembro de 2018 na cidade de S’Antana de Livramento, no 10º SIEPE. 



Além de discutirmos alguns tópicos das Oficinas do SIEPE e ENCIFE, foi colocado um 

tópico importante sobre elaboração de questionários referente às oficinas, para os participantes 

preencherem no término da oficina, assim poderemos saber qual foi o resultado do trabalho que 

foi discutido na palestra e dos pontos positivos e negativos para futuro sabermos o que melhorar.  

Foi debatido em reunião a organização da atividade de conta de luz, o qual os bolsistas 

Éder Santos, Gabriela Sudatti, Julia Goulart e Moises Leandro estão imbuídos de realizar.  

Construímos e elaboramos uma Atividade, que será utilizado na Oficina sobre “A utilização 

do software Geogebra como instrumento auxiliar para o ensino de funções”, o qual vai ser 

passado no final da apresentação do slide, assim poderemos verificar o aprendizado em aula. 



 

Com a finalização da Oficina no 10º SIEPE, construímos um Formulário de conclusão 

de Oficina, construído no GOOGLE FORMULÁRIO, o qual utilizaremos para os participantes 

responderem no final da atividade em aula, assim poderemos verificar os pontos negativos e 

positivos da apresentação, os elogios e críticas para podermos melhorar futuramente. 

 

 Conforme o formulário acima, o participante pôde preencher uma avaliação dos 

palestrantes e da oficina, nos seguintes aspectos:  

➢ Foi solicitado que o participante marcasse sobre a oficina em Ótimo, Bom, Regular e 

Ruim, nos seguintes conceitos. 

- Conteúdo 

- Clareza na apresentação 

- Materiais disponibilizados 

- Duração 

- Na sua opinião, o que você achou do software Geogebra? 

➢ Foi solicitado que o participante escrevesse a sua opinião nas seguintes perguntas. 

- Você utilizaria outro tipo de software no conteúdo de Funções? 

- Sugestões e Críticas? 

 



 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Moises Leandro Bastos, Mônica Lopes, Thalyta Alves Lopes, Gabriela Sudatti 

Guimaraes, Diuliana Sais Seixa, Julia Goulart Berdet, Najara de Deus, Bruna Machado e junto 

com a supervisora Aline Picoli Sonza. 

Foi preenchimento da Ficha Ponto e Controle de Atividades do mês de setembro e outubro. 

 

➢ Dia 6 de novembro de 2018 – UNIPMAPA/Bagé – (Treinamento para o 10º SIEPE)  

No dia 6 de novembro na parte da manhã, das 9h até 12h, nos reunimos na UNIPAMPA 

para fazer uma breve apresentação da Oficina sobre “A utilização do software Geogebra como 

instrumento auxiliar para o ensino de funções”, o qual participaram os bolsistas Éder Santos, 

Najara de Deus e Diuliana Sais Seixa e acertamos o seguinte: 

- Ligamos o notebook no Datashow o qual ficou para apresentação e outro para simular o 

aluno fazendo as atividades. 

1º). Os participantes iriam assinar uma ficha com o nome completo e o e-mail; 

2º). A Diuliana ficou com a apresentação da Oficina e o início do slide (Apresentação do 

Sotfware Geogebra). 

3º). A Najara ficou com a segunda parte do slide (Apresentação das ferramentas do 

Software Geogebra). 

4º). O Éder ficou com a terceira parte e última do slide (Apresentação de algumas funções). 

5º). Najara e Diuliana ficaram com a aplicação das Atividades (exercícios). 

6º). Éder ficou responsável de enviar o formulário de conclusão da Oficina. 



7º). Após o preenchimento do formulário foi concluído a Oficina. 

 

Imagem: Treinamento na Unipampa para o 10º SIEPE participantes Éder Luis Santos da Silva 

Rolim, Diuliana Sais Seixa, e Najara de Deus. 

 

➢ Dia 7 de novembro de 2018 – 10º SIEPE/Sant’Ana do Livramento – (Oficina)  

Na cidade de Sant’Ana do Livramento foi realizado o 10º SIEPE e participaram alguns 

bolsistas do PIBID na apresentação de Oficina e pôster. 

- Apresentação do Pôster: Explorando conceitos matemáticos através da Shuriken. 

  



  

 

Imagem: Pôster no 10º SIEPE participantes Thalyta Alves Lopes e Bruna Machado. 

- Apresentação da Oficina: A utilização do software Geogebra como instrumento 

auxiliar para o ensino de funções. 

 



 

 

 

Imagem: Oficina no 10º SIEPE participantes Diuliana Sais Seixa, Najara de Deus e a 

Coordenadora Denice Menegais. 

Concluímos a nossa Oficina com um bom índice de satisfação o qual podemos verificar 

com a conclusão do formulário. 

 



 

 

 



 

 

 

➢ Dia 9 de novembro de 2018 – UNIPAMPA/Bagé – (Construção do slide sobre “A 

conta de energia elétrica”)  

 

Foi realizado a construção do slide sobre a aula de “A conta de energia elétrica”, o qual os 

bolsistas Éder Santos, Gabriela Sudatti, Moises Leandro Bastos e Julia Goulart Berdet 

participaram em pesquisa e como faremos para aplicar em sala de aula, buscamos imagens e 

alguns conteúdos para debatermos em sala de aula como: tabelas, gráficos, regra de três 

simples e porcentagem. 



 

Imagem: Capa de início do Slide sobre “A conta de energia Elétrica”, será ministrado pelos 

Bolsistas do PIBID e apresentado no Sotfware Prezi. 

 

Imagem: Reunião na Unipampa para a construção da aula de “A conta de energia elétrica”, 

participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Morales, Moises Leandro Bastos, Gabriela 

Sudatti Guimaraes e Julia Goulart Berdet. 

 

➢ Dia 11 de novembro de 2018 – Bagé – (Atualização da Ficha Ponto, Controle de 

Atividades e Portfólio)  

Foi preenchida a Ficha Ponto, Controle de Atividades do mês de novembro e atualizado o 

Portfólio. 

  



➢ Dia 12 de novembro de 2018 – IFSul/Bagé – (Reunião)  

Foi discutido alguns tópicos do que já foi trabalhado e os que estavam pendentes ainda, 

além disto foi debatido sobre os relatórios das Oficinas do SIEPE e plano de aula do Encif. 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Bruna da Rosa Machado, Éder Luis Santos da Silva 

Rolim, Gabriela Sudatti Guimaraes, Lorenzo Schneider Morales, Moises Leandro Bastos, 

Thalyta Alves Lopes, Diuliana Sais Seixa, Najara de Deus, Julia Goulart Berdet, Mônica Lopes e 

junto com a supervisora Aline Picoli Sonza e Coordenadora Denice Menegais. 

 

➢ Dia 17 de novembro de 2018 – UNIPAMPA/Bagé – (Resumo Acadêmico)  

Na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), reunimos entre colegas como não 

haveria palestra, elaboramos um “Resumo Acadêmico”, debatemos alguns tópicos sobre o 

resumo e foi solicitado pela professora da Palestra que entregasse um arquivo contendo um 

resumo acadêmico e enviasse por e-mail até o dia 12 de dezembro de 2018. 

 

 

Imagem: participação do Resumo Acadêmico participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, 

Lorenzo Schneider Morales, Thalyta Alves Lopes e Mônica Lopes. 



➢ Dia 19 de novembro de 2018 – IFSul/Bagé – (Grupo de estudos) 

Alguns colegas se reuniram (Grupo de estudos) no IFSul, o qual podemos atualizar o 

currículo na Plataforma Lattes e Freire, discutimos sobre fichas pontos e resumo acadêmico em 

que devemos entregar no dia 12 de dezembro.  

 

 

➢ Dia 19 de novembro de 2018 – UNIPAMPA/Bagé – (Reunião com a Coordenadora 

Institucional)  

A reunião na UNIPAMPA foi ministra pela Coordenadora Institucional, o qual tivemos a 

sua apresentação e dos participantes do PIBID, foram demostrados em slide sobre os Objetivos 

e objetivos específicos sobre o PIBID e o porquê ela estava presente na UNIPAMPA e nas 

outras Universidades, além da explicação em slide e sua apresentação, a Coordenadora do 

PIBID Professora Denice Menegais, apresentou em slide todo o projeto que os Bolsistas de 

2018 estavam realizando desde o início do projeto. 



 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Bruna da Rosa Machado, Éder Luis Santos da Silva 

Rolim, Gabriela Sudatti Guimaraes, Lorenzo Schneider Morales, Moises Leandro Bastos, 

Thalyta Alves Lopes, Diuliana Sais Seixa, Najara de Deus, Julia Goulart Berdet e junto com a 

supervisora Aline Picoli Sonza, Coordenadora Denice Menegais e a Coordenadora 

Institucional. 

Após a reunião da Coordenadora Institucional, foi realizado uma apresentação para a 

Coordenadora, Supervisora e os bolsistas do PIBID a oficina que será aplicada no Encif, dos 

alunos Lorenzo e Moises realizarão sobre “Aplicabilidade de conceitos matemáticos no 

Geogebra”. 

 

 

  



 

➢ Dia 10 de dezembro de 2018 – IFSul – Campus Bagé – (Reunião)  

Na reunião desta segunda-feira, contamos com a presença da coordenadora de área prof.ª 

Denice Menegais, para tratar dos planos de aula, que serão desenvolvidos pelos integrantes, 

sobre o projeto, durante o período de férias, e os mesmos serão utilizados para realização das 

aulas no transcorrer do ano letivo. Foi discutido o período de entrega dos planos, além dos 

materiais que serão utilizados, que deverá ocorrer em janeiro. 

 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Bruna da Rosa Machado, Éder Luis Santos da Silva 

Rolim, Lorenzo Schneider Morales, Moises Leandro Bastos, Thalyta Alves Lopes, Diuliana Sais 

Seixa, Julia Goulart Berdet e junto com a supervisora Aline Picoli Sonza e a Coordenadora Denice 

Menegais. 

 

➢ Nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro de 2018 – (Pesquisa sobre Projeto)  

Nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro de 2018, realizei uma pesquisa sobre o projeto que 

será abordado em aula, foi escolhido o tema de Fractais – Triângulo de Sierpinsk. 

Nesse mesmo dia realizei uma pesquisa de vídeos, sites, imagens e conteúdo sobre Fractais 

e Triângulo de Sierpinsk. 

✓ VÍDEOS:  

- A Natureza dos Fractais – YouTube  

Site: https://www.youtube.com/watch?v=4qentQF5Irw 

- Fractais – Gustavo Viegas – YouTube 

Site: https://www.youtube.com/watch?v=QQyd9HYw8tw 



- Matemáticas Discretas - Ecuación de recurrencia del triángulo de 

Sierpinski – YouTube 

Site: https://www.youtube.com/watch?v=adT3HGXhBaA 

- O Triângulo de Pascal e o Triângulo de Sierpinski - Matemática Rio – 

YouTube 

Site: https://www.youtube.com/watch?v=WZTve_Lq-rk 

 

✓ SITES: 

- Teoria da Complexidade, Teoria dos Fractais. Disponível em 

<https://teoriadacomplexidade.com.br/geometria-fractal/> Acesso em: 14 DEZ 18. 

 

- Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Triângulo de Sierpinski. 

Disponível em <http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm48/sierpinski.htm> Acesso 

em: 16 DEZ 18. 

 

- BARBOSA, Ruy Madsen. Descobrindo a Geometria Fractal – para a sala de aula. 

Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2002. 

 

- DOS SANTOS, Andrios Bemfica. Geometria Fractal - Arte e Matemática em Formas 

Naturais. Disponível em: <http://professorandrios.blogspot.com/2011/06/geometria-

fractal-arte-e-matematica-em.html> Acesso em 17 DEZ 18. 

  



✓ IMAGENS: 

  

  

 

 

➢ Nos dias 19, 20, 21, 22, 27 e 29 de dezembro de 2018 - (Construção do slide)  

Foi construído o slide de apresentação conforme algumas imagens abaixo: 

 

SLIDE DE INÍCIO 1º SLIDE 

 
 

 

2º SLIDE 3º SLIDE 



 

 

4º SLIDE 5º SLIDE 

  

 

➢ Nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019 - (Atualização da Ficha Ponto do Mês de 

Dezembro e Portfólio)  

Foi preenchido as Fichas Ponto, Pesquisa, Extensão e Atividade do mês de dezembro. 

Também foi preenchido e atualizado o portfólio do ano de 2018. 

 

➢ Nos dias 7, 8, 10 e 11 de janeiro de 2019 – Conteúdo de Juros Simples e Composto (Estudo 

para complemento de futuras Oficinas) 

Nos dias 3, 4, 7 e 8 de janeiro fiz uma pesquisa sobre Juros Simples e Composto, por 

ser um conteúdo muito exigido no dia a dia, podendo utilizá-lo em concursos, em aulas e 

oficinas, mostrando para o aluno que a Matemática está sempre nos acompanhando e saber 

identificar quando for fazer algum financiamento.   

Por exemplo quando uma pessoa pega dinheiro emprestado de algum banco ou 

instituição financeira, alguma quantia extra é cobrada pelo uso desse dinheiro. Esse valor extra 

é chamado de juros, e eles podem ser cobrados de duas maneiras: juros simples ou juros 

compostos. 



 

𝐽 =  𝑪 ×  𝒊 ×  𝒕 

 

𝑪 = Capital Inicial (ou principal) 

𝒊 = Taxa de juros 

𝒕 = Tempo 

Nos juros simples, os juros são cobrados apenas em cima do montante que foi 

emprestado, ou seja, do capital inicial. Já no juros composto, os juros são calculados sobre o 

montante emprestado somado aos juros acumulados em cada período, ou seja, um juros sobre 

juros. 

              JUROS SIMPLES                                                  JUROS COMPOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ SITES: 

- Diferença, Juros Simples e Juros Composto. Disponível em < 

https://www.diferenca.com/juros-simples-e-juros-composto/> Acesso em: 7 JAN 19. 

- Estudo Prático, Juros Simples e Juros Compostos. Disponível em < 

https://www.estudopratico.com.br/juros-simples-e-compostos/> Acesso em: 8 JAN 19. 

- Brasil Escola, Exercícios de Juros Simples e Juros Compostos. Disponível em < 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-juros-

simples.htm> Acesso em: 11 JAN 19. 

 

➢ Nos dias 14, 15, 17 e 18 de janeiro de 2019 – Conteúdo de Porcentagem, Desconto e 

Acréscimo Sucessivos (Estudo para complemento de futuras Oficinas) 

Nos dias 14, 15, 17 e 18 de janeiro de 2019 foi estudei sobre Matemática Financeira 

com base de alguns conteúdos de Porcentagem, Desconto e Acréscimo Sucessivos, além de 

estudar um conteúdo essencial de porcentagem, mas sim utilizar a porcentagem de desconto e 

acréscimos sucessivos. 

  

 

𝑴 =  𝑪 (𝟏 + 𝒊)𝒏 

 

𝑴 = Montante 

𝑪 = Capital Inicial 

𝒊 = taxa de juros por período 

𝒏 = número de períodos no qual o capital inicial 

foi aplicado 



𝒙 + 𝒑%. 𝒙 =  𝒙 +  
𝒑

𝟏𝟎𝟎
. 𝒙 

 

𝒙 = é o valor da mercadoria ou produto em reais (𝑅$); 

𝒑 = é a porcentagem de aumento que incide sobre o produto, que, no caso, é 𝒙; 

+ = O sinal de adição (+) é o que representa o aumento e 

% = esse símbolo (%) pode ser representado na forma da fração: 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 . 

PORCENTAGEM 

A porcentagem está frequentemente ligada a situações de: correção monetária, 

investimentos, cálculos de juros, descontos, dentre outras. 

O termo porcentagem é muito utilizado no cotidiano, principalmente em situações 

ligadas à Matemática Financeira, correção monetária, investimentos, cálculo de juros, 

descontos, determinação de valores de impostos entre outras situações. Dado um número 

qualquer 𝑥, temos que 𝑥% corresponde à razão centesimal 
𝑥

100
. O símbolo % significa porcento 

ou divisão por cem. Observe: 

15% (quinze porcento) =  
15

100
 =  

3

20
 =  𝟎, 𝟏𝟓 

20% (vinte porcento) =  
20

100
 =  

1

5
 =  𝟎, 𝟐𝟎 

25% (vinte e cinco porcento) =  
25

100
 =  

1

4
 =  𝟎, 𝟐𝟓 

40% (quarenta porcento) =  
40

100
 =  

2

5
 =  𝟎, 𝟒𝟎 

120% (cento e vinte porcento) =  
120

100
 =  

6

5
 =  𝟏, 𝟐 

 

AUMENTO E DESCONTO PERCENTUAL 

O aumento e o desconto percentual ocasionam a oscilação do preço de venda de uma 

mercadoria. 

O aumento e o desconto percentual são aplicados sobre o preço de venda de uma 

mercadoria. Antes de alterar o valor de um produto, variáveis como inflação, oferta e procura, 

são levados em consideração. 

         CÁLCULO DE AUMENTO                                                 

 

 

 

 

  



         CÁLCULO DE DESCONTO                                                 

✓ SITES: 

- Mundo Educação, Porcentagem. Disponível em < 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/porcentagem.htm> Acesso em: 14 JAN 19. 

- Brasil Escola, Aumento e desconto percentual. Disponível em < 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/aumento-desconto-percentual.htm> Acesso em: 17 

JAN 19. 

 

➢ Nos dias 21, 22, 24 e 25 de janeiro de 2019 – Conteúdo de Estatística (Estudo para 

complemento de futuras Oficinas) 

Nos dias 21, 22, 24 e 25 de janeiro de 2019 estudei sobre Estatística, sobre alguns 

conteúdos, tipos de Gráficos, Medidas de Posição, Medidas de Dispersão e Análise 

Combinatória. A Estatística engloba diversas visões da Matemática e do que passamos no nosso 

dia a dia além de ser uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e registro 

de dados por amostras. 

  

𝒙 + 𝒑%. 𝒙 =  𝒙 −  
𝒑

𝟏𝟎𝟎
. 𝒙 

 

𝒙 = é o valor da mercadoria ou produto em reais (𝑅$); 

𝒑 = é a porcentagem de aumento que incide sobre o produto, que, no caso, é 𝒙; 

− = O sinal de adição (−) é o que representa o aumento e 

% = esse símbolo (%) pode ser representado na forma da fração: 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 . 



TIPOS DE GRÁFICOS 

 

 GRÁFICOS DE BARRAS 

 

 GRÁFICOS DE BARRAS 

 

 GRÁFICO DE LINHA 

 

MEDIDAS DE POSIÇÃO 

 

As medidas de posição são valores que representam a tendência de concentração dos 

dados observados. 

• Média Aritmética: é um valor que representa uma característica do conjunto de 

dados. Essa característica é tal que a soma dos dados é preservada. A média é obtida a partir de 



todos os elementos da distribuição e do tamanho da amostra. Pode ser calculado com Média 

Aritmética Ponderada ou Média Aritmética Simples. 

 

➢ Média Aritmética Ponderada: é calculada multiplicando cada valor do conjunto de 

dados pelo seu peso. 

𝑴𝒑 =  
(1). 35 + (1).20 + (1).10

1 + 1 + 1
 

 

𝑴𝒑 =  
35 + 20 + 10

3
 

 

𝑴𝒑 =  𝟐𝟏, 𝟔𝟕 

 

➢ Média Aritmética Simples: funciona de forma mais adequada quando os valores são 

relativamente uniformes. 

𝑴𝒑 =  
35 + 20 + 10

1 + 1 + 1
 

 

𝑴𝒑 =  
35 + 20 + 10

3
 

 

𝑴𝒑 =  𝟐𝟏, 𝟔𝟕 

• Moda: definimos a moda de um conjunto de dados como o valor mais frequente 

deste conjunto.  

 

- Exemplo de modas: 

1) Amodal (não existe valor mais frequente – não existe moda): 1, 2, 4, 5 𝑒 8 

2) Unimodal: 2, 2, 3, 7 𝑒 8 (Moda = 2) 

3) Bimodal: 1, 1, 10, 5, 5, 8, 7, 2 (Moda = 1 e 5) 



• Mediana: Definimos a mediana de um conjunto de dados como o valor que 

divide um conjunto de dados (ordenados) em duas partes com a mesma quantidade de dados. 

 

➢ COM TOTAL DE TERMOS ÍMPARES 

- 1º Exemplo: 

1, 2, 4, 5 𝑒 8. (A mediana é 4) 

- 2º Exemplo: 

 

➢ COM TOTAL DE TERMOS PARES 

 

- 1º Exemplo: 2, 2, 3, 7, 8 𝑒 10  (Devemos somar o 3º e o 4º termo e dividir por 2, para 

obtivermos o resultado da mediana, assim 
3+7

2
= 5, portanto como 6 temos termos devemos 

obter o resultado 5 da mediana. 

 

- 2º Exemplo: 

 

MEDIDAS DE DISPERÇÃO 

- As medidas de dispersão medem o grau de variabilidade dos elementos de uma 

distribuição; 

- O valor zero indica ausência de dispersão; 

- A dispersão aumenta à medida que aumenta o valor da medida de dispersão. 



➢ Principais Medidas de Dispersão: 

• Amplitude, 

• Desvio Médio, 

• Variância, 

• Desvio Padrão, 

• Coeficiente de Variação. 

ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 

➢ PERMUTAÇÃO SIMPLES: os elementos que compõem o agrupamento mudam de 

ordem, ou seja, de posição. Determinamos a quantidade possível de permutação dos elementos 

de um conjunto. 

Fórmula: 𝑷𝒏 = 𝒏! 

 

 

 

- Exemplo: 



Em uma eleição para representante de sala de aula, 3 alunos candidataram-se: Vanessa, 

Caio e Flávia. Quais são os possíveis resultados dessa eleição? 

Vanessa (V), Caio (C), Flávia (F) 

Os possíveis resultados dessa eleição podem ser dados com uma permutação simples, 

acompanhe: 

𝑛 =  3 (Quantidade de candidatos concorrendo a representante) 

𝑃𝑛 =  𝑛! 

𝑃𝑛 =  3 . 2 . 1! 

𝑷𝒏 =  𝟔 

Resultado 

𝟏 

Resultado 

𝟐 

Resultado 

𝟑 

Resultado 

𝟒 

Resultado 

𝟓 

Resultado 

𝟔 

VCF VFC CVF CFV FCV FVC 

 

➢ PERMUTAÇÃO SIMPLES: nessa permutação alguns elementos que compõem o 

evento experimental são repetidos, quando isso ocorrer devemos aplicar a seguinte fórmula: 

 

- Exemplo:  

Quantos anagramas são possíveis formar com a palavra CASA? 

A palavra CASA possui: 4 letras (𝑛) e duas vogais que se repetem (𝑛1). 

𝑛!  =  4! (letras) 

𝑛1!  =  2! (vogais) 

𝑃𝑛(𝑛1) =
𝑛!

𝑛1!
 

𝑃𝑛(𝑛1) =
4!

2!
 



𝑃𝑛(𝑛1) =
4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1!

2 ⋅ 1!
 

𝑷𝒏(𝒏𝟏) =
𝟐𝟒

𝟐
= 𝟏𝟐 

Anagramas da palavra CASA sem repetição 

CASA ACSA ASCA ASAC SCAA CSAA 

AASC AACS CAAS SAAC SACA ACAS 

 

➢ ARRANJO: no arranjo simples a localização de cada elemento do conjunto forma 

diferentes agrupamentos, devemos levar em consideração, a ordem de posição do elemento e 

sua natureza, além disso, devemos saber que ao mudar os elementos de posição isso causa 

diferenciação entre os agrupamentos. 

Fórmula:  

𝐴𝑝
𝑛 =  

𝑛!

(𝑛 − 𝑝)!
 

• 𝑨 = Arranjo 

• 𝒏 = elementos 

• 𝒑 = Agrupamentos 

Sendo sempre: 𝒑 ≤ 𝒏 

- Exemplo:  

Flávia, Maria, Gustavo e Pedro estão participando de uma competição em que há premiação 

para os três primeiros colocados (1º, 2º 𝑒 3º). Quais são as possibilidades de premiação? 

• Quantidade de participantes da competição: 𝑛 =  4 

• Quantidade de pessoas em cada agrupamento (premiação): 𝑝 =  3 

𝐴𝑛,𝑝 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑝)!
 

𝐴4,3 =
4!

(4 − 3)!
 

𝐴4,3 =
4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅ 1!

1!
 

𝐴4,3 =
24

1
= 𝟐𝟒  𝑬𝒙𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎 𝟐𝟒 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂çã𝒐. 

➢ COMBINAÇÃO: na combinação, em um agrupamento mudamos somente a ordem dos 

elementos distintos. Para que isso seja feito podemos recorrer à utilização da fórmula: 

Fórmula:  



𝐶𝑛,𝑝 =  
𝑛!

𝑝! ∙ (𝑛 − 𝑝)!
 

• 𝑪 = Combinação 

• 𝒏 = elementos 

• 𝒑 = Agrupamentos 

Sendo sempre: 𝒑 ≤ 𝒏 

- Exemplo:  

De quantos modos diferentes posso separar 10 bolinhas de cores distintas, colocando 2 

bolinhas em cada saquinhos. 

• Total de bolinhas: 𝑛 =  10 

• Quantidade de bolinhas por saquinho: 𝑝 =  2 

𝐶𝑛,𝑝 =
𝑛!

𝑝! ∙ (𝑛 − 𝑝)!
 

𝐶10,2 =
10!

2! ∙ (10 − 2)!
 

𝐶10,2 =
3628800

2 ∙ (8)!
 

𝐶10,2 =
3628800

2 ∙ (8)!
 

𝐶10,2 =
3628800

2 ∙ (40320)!
 

𝐶10,2 =
3628800

80640
= 𝟒𝟓 

Com 𝟏𝟎 bolinhas distintas colocando duas em cada saquinho, é possível fazer 𝟒𝟓 

combinações.  



➢ MÉTODO PRÁTICO E COMBINAÇÃO COMPLEMENTAR = o método é 

chamado de rebobinar, nós simplesmente rebobinamos o "𝑛" até o total de "𝑝" itens e dividir 

pelo "𝑝" fatorial, para não perder tempo, poderíamos aplicar o método prático:  

𝐶𝑛,𝑝 =
𝑛!

𝑝! ∙ (𝑛 − 𝑝)!
 

𝐶10,2 =
10 ∙ 9

2 ∙ 1
 

𝐶10,2 =
90

2
= 𝟒𝟓 

Podemos observar que se fizermos por essa fórmula de rebobinar, facilitará na multiplicação 

e chegaremos no mesmo resultado. 

Com base nos estudos que realizei no mês de janeiro, utilizarei alguns conteúdos para futuro 

planejamento de aulas, projetos e atividades. 

✓ SITES: 

- Produção Virtual UFPB, Probabilidade e Estatística. Disponível em < 

http://producao.virtual.ufpb.br/books/edusantana/estatistica> Acesso em: 21 JAN 19. 

- GOUVEIA, Rosimar, Toda Matéria – Média Aritmética. Disponível em < 

https://www.todamateria.com.br/media/> Acesso em: 24 JAN 19. 

- Mundo Educação, Medidas de dispersão: amplitude e desvio. Disponível em < 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/medidas-dispersao-amplitude-desvio.htm> 

Acesso em: 24 JAN 19. 

- Só Matemática, Medidas de dispersão, variância e Desvio padrão. Disponível em < 

https://www.somatematica.com.br/estat/basica/pagina7.php> Acesso em: 25 JAN 19. 

- Guia do Estudante, Resumo de matemática: Análise combinatória. Disponível em < 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/resumo-de-matematica-analise-combinatoria/> 

Acesso em: 25 JAN 19. 

- Info Escola, Análise Combinatória. Disponível em < 

https://www.infoescola.com/matematica/analise-combinatoria/> Acesso em: 25 JAN 19. 

  



 

➢ Nos dias 28 de janeiro de 2019 - (Atualização Portfólio e Fichas, ano de 2019)  

Foi preenchido as Fichas Ponto, Pesquisa, Extensão e Atividade do mês de janeiro. 

Também foi preenchido e atualizado o portfólio do ano de 2019. 

 

➢ Nos dias 4, 5, 8 e 11 de fevereiro de 2019 - Conteúdo de Raciocínio Lógico (Estudo 

para complemento de futuras Oficinas) 

Nos dias 4, 5, 8 e 11 de janeiro de 2019 estudei sobre Raciocínio Lógico, sobre alguns 

conteúdos de Conjunto Numéricos, Razão e Proporção, Introdução a Raciocínio Lógico. O 

raciocínio lógico é uma disciplina que exige concentração, análise e conhecimento sobre 

ferramentas mentais. A resolução desse tipo de questão envolve um método especial e uma 

atenção maior ao enunciado. 

CONJUNTO NUMÉRICO 

 

A noção de conjunto numérico é bastante simples e fundamental na Matemática. A partir 

dos conceitos sobre conjuntos podemos expressar todos os conceitos matemáticos. 

A ideia dos conjuntos numéricos segue uma ordem de acordo com a história da 

Matemática. Ou seja, à medida que a matemática avançou, foi necessário a criação de novos 

conceitos e, com isso, foram surgindo vários conjuntos de números. 

Números Naturais (ℕ) = {0, 1, 2, 3, 4, . . . } 

Números Inteiros (ℤ) =  {. . . , –  4, –  3, –  2, –  1, 0, 1, 2, 3, 4, . . . } 

Números Racionais (ℚ) = é todo número que pode ser escrito na forma:  

𝑝

𝑞
 𝑐𝑜𝑚 p ∈ 𝑒 𝑞 ∈  ℤ 

Números Irracionais (𝕀) = é todo número cuja representação decimal não é periódica, 

exemplos: 

0,212121 …                 1,203040 …                   √2 

Números Reais (ℝ) = é o conjunto formado pelos números racionais e pelos irracionais. 

ℝ = ℚ ∪ 𝕀, sendo ℚ ∩ 𝕀 = Ø 

 



Números Complexos (ℂ) = todo número que pode ser escrito na forma 𝑎 +  𝑏𝑖, com 𝒂 e 𝒃 

reais, exemplos: 

3 + 2𝑖                    −3𝑖                            𝜋                               √2 

 

➢ UNIÃO, INTERSECÇÃO E DIFERENÇA ENTRE CONJUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAZÃO E PROPORÇÃO 

 

Além disso, o conhecimento amplo de razão e proporção trará mais facilidade e 

agilidade ao lidar com porcentagem. 

• RAZÃO: a palavra razão vem do latim ratio e significa a divisão ou o quociente entre 

dois números, 𝐴 e 𝐵, denotada por 
𝐴

𝐵
. 

Exemplo: A razão entre 12 e 3 é 4, pois 
12

3
 =  4. 

• PROPORÇÃO: a palavra proporção vem do latim proportione e significa uma relação 

entre as partes de uma grandeza, ou seja, é uma igualdade entre duas razões. 

Exemplo: 
6

3
=

10

5
, a proporção 

6

3
 é proporcional a 

10

5
. 

Se numa proporção temos 
𝐴

𝐵
=

𝐶

𝐷
, então os números 𝐴 e 𝐷 são denominados extremos 

enquanto os números 𝐵 e 𝐶 são os meios e vale a propriedade: o produto dos meios é igual ao 

produto dos extremos, isto é: 

𝐴 ×  𝐷 = 𝐶 × 𝐵 

 

• REGRA DE TRÊS SIMPLES 

Grandezas diretamente proporcionais - está associada a tudo aquilo que pode ser medido 

ou contado. Como exemplo, citamos: comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade, 

etc. 

Resumindo: 

 



- Exemplo: 

Um aluno está estudando para o concurso do Banrisul. A cada 3 dias ele resolve 11 questões 

de RLM. Se ele mantiver esse ritmo de estudos ao final de 18 dias terá resolvido quantas 

questões? 

 

Resolução: 

O primeiro ponto é observar e definir se as grandezas envolvidas são direta ou 

inversamente proporcionais. 

Como a quantidade de questões resolvidas tende a crescer conforme os dias de estudo 

aumentam, temos grandezas DIRETAMENTE proporcionais, sendo assim basta montar e usar 

o método CRUZ-CREDO: 

  

 

Grandezas diretamente proporcionais - São grandezas que quando uma aumenta a outra 

diminui e vice-versa. Percebemos que, variando uma delas, a outra varia na razão inversa da 

primeira 

Resumindo: 

 

- Exemplo: 

Primeiramente temos que observar que enquanto a velocidade aumentou, o tempo 

necessário para o aluno se deslocar diminuiria. 

Sendo assim temos grandezas INVERSAMENTE proporcionais e o método muda, é o LA-

LA (lado a lado) 



Portanto: 

 

• REGRA DE TRÊS COMPOSTA 

A regra de três composta é utilizada em problemas com mais de duas grandezas, direta 

ou inversamente proporcionais. Para não vacilar, temos que montar um esquema com base na 

análise das colunas completas em relação à coluna do “𝑥”. 

- Exemplo: 

Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 𝑚3 de areia. Em 5 horas, quantos caminhões 

serão necessários para descarregar 125 𝑚3? 

Iremos resolver por um método fácil e prático 

A regra é colocar em cada coluna as grandezas de mesma espécie e deixar o 𝑋 na segunda 

linha. 

 

Identificando as relações quanto à coluna que contém o 𝑋: 

Se em 8 horas, 20 caminhões carregam a areia, em 5 horas, para carregar o mesmo volume, 

serão MAIS caminhões. Então se coloca o sinal de + sobre a coluna Horas. 

 

Se, 160 𝑚³ são transportados por 20 caminhões, 125 𝑚³ serão transportados por 

MENOS caminhões. Sinal de – para essa coluna. 

 

Assim, basta montar a equação com a seguinte orientação: ficam no numerador, 

acompanhando o valor da coluna do 𝑥, o MAIOR valor da coluna com sinal de +, e da coluna 

com sinal de −, o MENOR valor;  

Assim: 



20 ×125×8

160×5
= 𝟐𝟓 Logo, serão necessários 25 caminhões. 

    Dica: não esqueça que o sinal indica quem fica no NUMERADOR da fração, ou seja, se      

aparecer o sinal de + fica o MAIOR valor da coluna, se aparecer o sinal de – fica o MENOR 

valor da coluna. 
 

INTRODUÇÃO A RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

A Lógica tem, por objeto de estudo, as leis gerais do pensamento e as formas de aplicar 

essas leis corretamente na investigação da verdade. 

 

• SENTENÇA ABERTA: sentenças matemáticas abertas ou simplesmente sentenças 

abertas são expressões que não podemos identificar como verdadeiras ou falsas. 

- Exemplo: 𝑥 +  4 =  12. 

Essa expressão pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor da incógnita 𝑥. 

 

• PROPOSIÇÃO e SENTENÇA FECHADA: um argumento é uma sequência de 

proposições na qual uma delas é a conclusão e as demais são premissas. As premissas justificam 

a conclusão. 

 

Proposição: Toda frase que você consiga atribuir um valor lógico é proposição, ou seja, frases 

que podem ser verdadeiras ou falsas. 

- Exemplo: 5 +  4 =  12. 

Essa expressão é falsa, logo uma proposição 

 

FRASES INTERROGATIVAS E EXCLAMATIVAS NÃO SÃO PROPOSIÇÕES. 

    Também não são proposições frases no imperativo e expressões matemáticas com  

incógnitas. 

 

  



• CONECTIVOS LÓGICOS 

Um conectivo lógico (também chamado de operador lógico) é um símbolo ou uma palavra 

usada para conectar duas ou mais sentenças (tanto na linguagem formal quanto na linguagem 

informal) de uma maneira gramaticalmente válida, de modo que o sentido da sentença composta 

produzida dependa apenas das sentenças originais. 

 

Os principais conectivos lógicos são: 

I. "e" (conjunção) 

II. "ou" (disjunção) 

III. “ Ou…ou…” (disjunção exclusiva) 

IV. "se e somente se" (equivalência) 

V. "se...então" (implicação) 

 

RESUMINDO as sentenças lógicas quando for verdadeiro e falso. 

 

• PROPOSIÇÕES COMPOSTAS 

As proposições compostas terão mais do que duas possibilidades distintas de 

combinações dos seus valores lógicos. 

- Portanto, de acordo com o número de proposições simples que compõem uma proposição 

composta, montamos a tabela verdade com um número de linhas que pode ser calculado 

elevando o algarismo 2 ao número de proposições simples que usaremos. 

Exemplo: Uma proposição composta construída com duas simples terá 4 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 na sua 

tabela verdade. Isso porque 2² =  4; 

- Caso tenhamos 3 proposições simples compondo a composta, teremos 2³ =  8 linhas na 

tabela verdade e assim por diante. 

 

- Exemplo:  



𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑛𝑐ℎ𝑒𝑟 𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑒𝑠: 

𝑯𝟏: 

𝑝: Dudan viaja. 

𝑞: Dudan ensina Matemática. 

𝑯𝟐: 

𝑝: Dudan viaja. 

𝑞: Dudan não ensina Matemática. 

𝑯𝟑: 

𝑝: Dudan não viaja. 

𝑞: Dudan ensina Matemática. 

𝑯𝟒: 

𝑝: Dudan não viaja. 

𝑞: Dudan não ensina Matemática. 

 

➢ Montando a tabela da verdade 

 𝒑 𝒒 𝒑 ∧ 𝒒 

𝐻1 V V V 

𝐻2 V F F 

𝐻3 F V F 

𝐻4 F F F 

 

RESUMINDO as sentenças lógicas para complemento das operações lógicas da tabela  

 

 Utilizando a tabela supracitada podemos verificar que para ser 𝑪𝒐𝒏𝒋𝒖𝒏çã𝒐, somente 

será verdadeira quando todas as proposições forem 𝑻𝑶𝑫𝑨𝑺 𝑽𝑬𝑹𝑫𝑨𝑫𝑬𝑰𝑹𝑨𝑺. 

  



➢ Nos dias 18, 19, 21 e 22 de fevereiro de 2019 - Conteúdo de Raciocínio Lógico 

(Estudo para complemento de futuras Oficinas) 

Nos dias 18, 19 21 e 22 de fevereiro, dando continuidade nos estudos de Raciocínio Lógico. 

Como sabemos os principais elementos que devem ser avaliados em um problema de raciocínio 

lógico-matemático são: a proposição, que é a afirmação de uma possível verdade; o argumento, 

que é um conjunto de proposições que tenta provar uma verdade, as premissas, que são as 

preposições com base nos argumentos; e a conclusão, que é a proposição final. 

 

Para resolver qualquer problema de raciocínio lógico, recomenda-se utilizar uma 

Tabela de Verdade, que é uma ferramenta onde é possível agrupar e identificar todas as 

proposições, separando-as entre verdadeiras e falsas. Foi estudado sobre os conteúdos de 

Raciocínio Lógico: Tautologia, Contradição, Diagrama Lógico e sobre Negação de Todo, 

Algum e Nenhum, o qual esses conteúdos são primordiais para o estudo sobre raciocínio lógico. 

Como percebemos o Raciocínio Lógico Matemático engloba conteúdos e somente na 

lógica verifica-se que é utilizado métodos para realizarmos exercícios. 

 

TAUTOLOGIA 

 

 Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições 𝑝, 𝑞, 𝑟, . .. será 

considerada uma Tautologia se ela for sempre verdadeira, independentemente dos valores 

lógicos da proposições 𝑝, 𝑞, 𝑟, . .. que a compõem. 

-Exemplo: Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo.  

𝑝 = João é alto. 

𝑞 = Guilherme é gordo. 

𝑝 → 𝑝 ∨ 𝑞 

Agora, vamos construir a tabela verdade da sentença acima: 

 

 



CONTRADIÇÃO 

 

Uma proposição composta formada por duas ou mais proposições 𝒑, 𝒒, 𝒓, . .. será dita 

uma contradição se ela for sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das 

proposições 𝒑, 𝒒, 𝒓, . .. que a compõem. 

Exemplo: Carmén é dona de Casa e Carmén não é dona de Casa.  

Vamos chamar a primeira proposição de “𝒑” a segunda de “~𝒑” e o conetivo de “ ∧ ”.  

Assim, podemos representar a “frase” acima da seguinte forma: 𝒑 ∧  ~𝒑 

 

PARA GABARITAR 

• Sempre Verdadeiro = Tautologia  

• Sempre Falso = Contradição 

 

 

DIAGRAMA LÓGICO 

 

Chama-se argumento a afirmação de que um grupo de proposições iniciais redunda em 

uma outra proposição final, que será consequência das primeiras. Estudei aqui apenas os 

argumentos que podemos resolver por diagrama, contendo as expressões: todo, algum, 

nenhum ou outros similares. 

Um argumento válido tem obrigatoriamente a conclusão como consequência das 

premissas. Assim, quando um argumento é válido, a conjunção das premissas verdadeiras 

implica logicamente a conclusão. 

- Exemplo: Considere o silogismo abaixo: 

1. Todo aluno da Casa do Concurseiro é aprovado. 

2. Algum aprovado é funcionário da defensoria. 

 

Conclusão: 

Existem alunos da Casa que são funcionários da defensoria. 

Para concluirmos se um silogismo é verdadeiro ou não, devemos construir conjuntos 

com as premissas dadas. Para isso, devemos considerar todos os casos possíveis, limitando a 

escrever apenas o que a proposição afirma. 



 

Pelo exemplo acima, vimos que nem sempre a conclusão é verdadeira. Veja que, quando 

ele afirma que “existem alunos da Casa que são funcionários da defensoria”, ele está dizendo 

que sempre isso vai acontecer, mas vimos por esse diagrama que nem sempre acontece. 

 

Nesse diagrama, isso acontece, mas pelo dito na conclusão, sempre vai existir, e vimos 

que não, logo a conclusão é falsa. 

 

No mesmo exemplo, se a conclusão fosse: 

“Existem funcionários da defensoria que não são alunos da Casa”. 

 

Qualquer diagrama que fizermos (de acordo com as premissas), essa conclusão será 

verdadeira, tanto no diagrama 1 quanto no diagrama 2 sempre vai ter alguém de fora do 

desenho. 

Logo, teríamos um silogismo! 

𝑆𝑖𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑚𝑜 é uma palavra cujo significado é o de cálculo. Etimologicamente, silogismo 

significa “reunir com o pensamento” e foi empregado pela primeira vez por Platão (429-348 

a.C.). Aqui o sentido adotado é o de um raciocínio no qual, a partir de proposições iniciais, 

conclui-se uma proposição final. Aristóteles (384-346 a.C.) utilizou tal palavra para designar 

um argumento composto por duas premissas e uma conclusão. 

Representando graficamente alguns diagramas: 

 

➢ ALGUM 



Vamos representar graficamente as premissas que contenham a expressão “algum”. 

 

São considerados sinônimos de algum as expressões: existe(m), há pelo menos um ou 

qualquer outra similar. 

Analise o desenho abaixo, que representa o conjunto dos 𝐴 e 𝐵. O que podemos inferir 

a partir do desenho? 

 

Conclusões: 

• Existem elementos em 𝐴 que são 𝐵. 

• Existem elementos em 𝐵 que são 𝐴. 

• Existem elementos 𝐴 que não são 𝐵. 

• Existem elementos 𝐵 que não estão em 𝐴. 

 

➢ NENHUM 

Vejamos agora as premissas que contêm a expressão nenhum ou outro termo equivalente. 

Analise o desenho abaixo, que representa o conjunto dos 𝐴 𝑒 𝐵. O que podemos inferir a 

partir do desenho? 

 

Conclusões: 

• Nenhum 𝐴 é 𝐵. 

• Nenhum 𝐵 é 𝐴. 

 

➢ TODO 

Vamos representar graficamente as premissas que contenham a expressão “todo”. Pode ser 

utilizado como sinônimo de todo a expressão “qualquer um” ou outra similar. 



Analise o desenho abaixo, que representa o conjunto dos 𝐴 e 𝐵. O que podemos inferir a 

partir do desenho? 

 

Conclusão: 

• Todo 𝐴 é 𝐵. 

• Alguns elementos de 𝐵 são 𝐴 ou existem 𝐵 que são 𝐴. 

 

NEGAÇÃO DE TODO, ALGUM e NENHUM 

 

As Proposições da forma Algum A é B estabelecem que o conjunto A tem pelo menos 

um elemento em comum com o conjunto B. 

As Proposições da forma Todo A é B estabelecem que o conjunto A é um subconjunto 

de B. Note que não podemos concluir que A = B, pois não sabemos se todo B é A. 

Como negamos estas Proposições: 

- Exemplos: 

 

1) Toda mulher é friorenta. 

Negação: Alguma mulher não é friorenta. 

Regra: trocamos TODO por ALGUM e negamos a proposição. 

 

2) Algum aluno da casa será aprovado. 

Negação: Nenhum aluno da Casa vai ser aprovado. 

Regra: trocamos ALGUM por NENHUM. 

 

3) Nenhum gremista é campeão. 

Negação: Pelo menos um gremista é campeão. 

Regra: trocamos NENHUM por uma variação de ALGUM (Pelo menos). 

4) Todos os estudantes não trabalham. 

Negação: Algum estudante trabalha. 

Regra: trocamos TODOS por ALGUM e negamos a proposição. 



 

 

✓ SITES: 

- Grupo Escolar, Raciocínio Lógico Matemático. Disponível em < 

https://www.grupoescolar.com/pesquisa/raciocinio-logicomatematico.html> Acesso em: 4 

FEV 19. 

- Info Escola, Conjuntos Numéricos. Disponível em < 

https://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/> Acesso em: 4 FEV 19. 

- Matemática Básica, Razão e Proporção. Disponível em < 

https://matematicabasica.net/razao-e-proporcao/> Acesso em: 4 FEV 19. 

- Estudo Prático, Regra de 3 Simples e Composta. Disponível em < 

https://www.estudopratico.com.br/regra-de-tres-simples-e-composta/> Acesso em: 5 FEV 19. 

- Resumo Escolar, Lógica Matemática: Introdução a Proposição. Disponível em < 

https://www.resumoescolar.com.br/matematica/logica-matematica-introducao-a-proposicao/> 

Acesso em: 5 FEV 19. 

➢ Nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2019 - (Atualização Portfólio e Fichas)  

Foi preenchido as Fichas Ponto, Pesquisa, Extensão e Atividade do mês de fevereiro. 

Também foi preenchido e atualizado o portfólio do ano de 2019. 

  



➢ No dia 26 de fevereiro de 2019 - (Plano de Aula)  

Foi preenchido o plano de aula para o projeto sobre Fractais – Triângulo de Sierpinsk e 

postado no drive, conforme o prazo que a professora Denice Menegais solicitou. 

 

PLANO DE AULA 

 

  



➢ No dia 27 de fevereiro de 2019 - (Organização dos Vídeos e Slide da aula sobre 

Fractais – Triângulo de Sierpinski)  

Foi organizado no computador que será aplicada a aula sobre Fractais – Triângulo de 

Sierpinski, com os vídeos, plano de aula e o slide da aula. 

 

 

➢ No dia 11 de março de 2019 – Unipampa/ Bagé - (Reunião Geral)  

Na reunião Geral com a supervisora Aline Picoli Sonza que atua na Instituição como 

professora de matemática – PIBID e a Professora Coordenadora Denice Aparecida Fontana 

Nisxota Menegais, foi comentado sobre o planejamento das aulas que foi designada nas férias, 

sobre o plano de aula, o slide, o material físico e tudo o que será ministrado em aula. 

Foi comentado sobre a atualização do portfólio, que deve ser construído somente em um 

arquivo, preenchimento e atualização das fichas pontos, fichas de Extensão, Ensino e Pesquisa. 

As reuniões dos Bolsistas com a Supervisora serão nas segundas-feiras das 13h até as 17h, no 

IFSul. 

 

➢ No dia 18 de março de 2019 – IFSul/ Bagé - (Reunião) 

Na reunião foi organizado e corregido os planos individualmente, foi entregue as fichas 

ponto, de atividades, estudo e extensão. Foram definidas as turmas e a carga horária para 

aplicação das atividades planejadas nas férias. 

 



Imagem: Reunião no IFSul participantes Bruna da Rosa Machado, Éder Luis Santos da Silva 

Rolim, Lorenzo Schneider Morales, Najara de Deus, Thalyta Alves Lopes, Julia Goulart Berdet, 

Nilvane Porcellis Alves e junto com a supervisora Aline Picoli Sonza. 

 

➢ No dia 23 de março de 2019 – (Elaboração do Formulário) 

Foi elaborado no dia 23 de março um formulário para aplicar na aula sobre Fractais – 

Triângulo de Sierpinski. 

 

 

 

➢ No dia 25 de março de 2019 – IFSul/ Bagé - (Reunião) 

Na reunião do dia 25 março foi revisado e ajustados os planos de ensino e, após, a mostra 

dos mesmos para e grupo e foi pedido para ser escaneado as Fichas Ponto e de Controle de 

Atividades, foram entregues algumas as Fichas e corrigido alguns detalhes das Oficinas e Aulas. 



 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Najara de Deus, Thalyta Alves Lopes, Julia Goulart Berdet e junto com a supervisora 

Aline Picoli Sonza. 

 

➢ No dia 26 de março de 2019 – (Correção do Formulário) 

Foram corrigidos o plano de aula e o formulário, assim foi feito alguns ajustes e correções. 

 

➢ No dia 1º de abril de 2019 – UNIPAMPA/ Bagé - (Reunião Geral) 

Neste dia, a professora Denice, informou que a supervisora do grupo, professora Aline, 

permanecerá nesta função somente até o final do presente mês, uma vez irá afastar-se das 

atividades no IFSUL em função da realização de Doutorado.  

Colocou, ainda, as mudanças que irão surgir no grupo por causa da troca de supervisora e, 

como consequência, a troca de escola parceira. Ficou acordado que ao longo do mês de abril, 

serão aplicados alguns planos de atividades construídos pelos bolsistas nos meses de janeiro e 

fevereiro.  

A professora supervisora colocou que, se for do interesse dos bolsistas, mesmo após a 

alteração de escola, os planejamentos poderão ser desenvolvidos com alunos no IFSul. Foi 

exposto pela coordenadora professora Denice a situação dos portfólios dos bolsistas presentes 



e destacou, também, as datas de realização do IntraPIBID e da Semana Acadêmica, ambos 

acontecerão no Campus Bagé da UNIPAMPA.  

Foram levantadas algumas ideias de realização de oficinas nestes dois eventos e ficou como 

tema de discussão em um próximo encontro. 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Thalyta Alves Lopes, Najara de Deus, Julia Goulart Berdet e junto com a supervisora 

Aline Picoli Sonza e a Coordenadora Denice Menegais. 

 

➢ No dia 12 de abril de 2019 – IFSul/ Bagé - (Aula sobre Teorema de Tales) 

Na sexta-feira foi realizada aula sobre Teorema de Tales, com a utilização do software 

GeoGebra, ministrada pelo Aluno do PIBID Lorenzo Schneider e com o apoio dos colegas Éder 

Luis Santos da Silva Rolim, Najara de Deus, Júlia Goulart Berdet e Thalyta Alves. 

  



FOTOS DA AULA 

 

Imagem: Aula no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Thalyta Alves Lopes, Najara de Deus e Julia Goulart Berdet. 

 

➢ No dia 15 de abril de 2019 – IFSul/ Bagé - (Reunião) 

Na reunião, fizemos comentários sobre a atividade realizada na sexta-feira. A supervisora 

Aline Sonza propôs para os licenciandos do projeto a realização de um relato sobre a atividade. 

Também iniciamos a pesquisa para a realização da oficina que será aplicada na Semana 

Acadêmica. A atividade foi dividida em grupos, pois, a proposta é termos mais de uma oficina 

neste evento. 



 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Najara de Deus, Nilvane Porcellis Alves, Thalyta Alves Lopes, Julia Goulart Berdet 

e junto com a supervisora Aline Picoli Sonza. 

 

➢ No dia 22 de abril de 2019 – IFSul/ Bagé - (Reunião) 

Na reunião apresentamos os planos que estamos desenvolvendo para aplicar na semana 

acadêmica. Fizemos algumas alterações e correções, e demos continuidade na preparação das 

atividades. 

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Najara de Deus, Nilvane Porcellis Alves, Thalyta Alves Lopes, Julia Goulart Berdet 

e junto com a supervisora Aline Picoli Sonza. 

➢ No dia 29 de abril de 2019 – IFSul/ Bagé - (Reunião) 



Na reunião de segunda-feira, apresentamos os slides da oficina sobre Matemática 

Financeira e sua aplicação no Excel-Calc. Mostramos alguns conceitos básicos dos conteúdos 

que serão abordados, além de exemplos e atividades que serão aplicadas e desenvolvidas ao 

longo da oficina. Ao final da reunião discutimos assuntos pertinentes sobre os trabalhos 

realizados e projeções de próximas atividades. 

 

  

 

Imagem: Reunião no IFSul participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider 

Morales, Najara de Deus, Nilvane Porcellis Alves, Thalyta Alves Lopes, Julia Goulart Berdet 

e junto com a supervisora Aline Picoli Sonza. 

 

➢ No dia 2 de maio de 2019 – Unipampa/ Bagé - (Reunião Geral) 

Na reunião Geral foi realizada para conhecermos os novos bolsistas e integrantes do PIBID, 

e a nova supervisora profª Simone Collares. Comentamos sobre as atividades que já foram 

realizadas, além de falar mais sobre a nova escola, que iremos trabalhar no projeto, e planejar 

as próximas atividades.  



 

 

➢ No dia 6 de maio de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Bagé  

Neste dia acompanhamos a profª. Simone Collares, atual supervisora, e assistimos a uma 

aula do 8º ano, com o objetivo de aprender mais sobre a escola e os conteúdos. Fomos 

apresentados aos alunos pela supervisora, e observamos a realização e correção da avaliação 

que foi realizada nesse dia.  

No final conhecemos um pouco das instalações da instituição, como o auditório as salas de 

aula, e fomos apresentados aos professores e o diretor da escola. 

 

Imagem: participantes Éder Luis Santos da Silva Rolim, Lorenzo Schneider Morales, Thalyta 

Alves Lopes e junto com a supervisora Simone. 

 

 



➢ Nos dias 9 e 10 de maio de 2019 - Conteúdo sobre NICOLA TESLA (Estudo para 

complemento de futuras Oficinas) 

 

Se não fosse por Nikola Tesla, possivelmente nós não estaríamos lendo este portfólio agora 

na tela do computador e, ainda mais, nenhum equipamento eletroeletrônico existiria. 

Entre suas contribuições para o avanço do mundo moderno estão o desenvolvimento do 

rádio, demonstrando a transmissão sem fios em 1894, robótica, controle remoto, radar, ciência 

computacional, balística, física nuclear e física teórica. 

Não poderíamos deixar de falar sobre Nicola Tesla em uma Oficina por ser uma pessoa tão 

importante no estudo da Matemática, Engenharia e Tecnologias. 

 

NIKOLA TESLA 

Nikola Tesla foi um inventor nos campos da engenharia 

mecânica e electrotécnica, de etnia sérvia nascido na aldeia 

de Smiljan, Vojna Krajina, no território da atual Croácia. 

Nascimento: 10 de julho de 1856, Smiljan, Croácia 

Falecimento: 7 de janeiro de 1943 

Filmes e programas de TV: O Segredo de Nikola Tesla, 

Gigantes da Indústria 

Formação: Universidade Tecnológica de Graz (1875–

1878) 

Nacionalidade: Austro-húngaro, Americano, Austríaco 

 

➢ INFÂNCIA E FORMAÇÃO  

 

            Filho de um sacerdote ortodoxo, desde pequeno, foi treinado por seu pai para 

desenvolver a memória e o raciocínio. Sua mãe era descendente de família de inventores. 

Durante sua infância dizia que via flashes de luz que apareciam diante de seus olhos. 



            Em 1873 iniciou o estudo de Engenharia Elétrica, no Instituto Politécnico de Graz, 

na Áustria, onde estudou principalmente física e matemática.  Em 1880 formou-se na 

Universidade de Praga. Em 1881 entrou para a companhia telefônica de Budapeste, onde 

começou sua carreira de engenheiro eletricista. 

 

➢ NIKOLA TESLA E THOMAS EDISON 

 

         Em 1882, Tesla descobriu o campo magnético rotativo, um princípio fundamental da 

física e da base de todos os dispositivos que usam correntes alternadas. Nesse mesmo ano, 

trabalhou na Companhia Continental Edison, em Paris. Dois anos depois, foi convidado para 

trabalhar na firma de Thomas Edison (1847-1931) em Nova Iorque, para onde se mudou. 

 

         As divergências de opinião entre Tesla e Thomas Edison, sobre corrente contínua, foi 

o motivo do desentendimento entre eles. Tesla havia criado ferramentas para tornar viável o 

uso da corrente alternada, uma forma eficiente de transmitir energia a grandes distâncias, mas 

perigoso em caso de acidente. Edison, que baseava suas tecnologias na corrente contínua, 

era contra a “corrente assassina de Tesla”. A corrente alternada de Tesla é a que hoje corre 

nos fios de alta tensão do planeta. 

 

  



➢ INVENÇÕES E PATENTES 

 

     As pesquisas e descobertas de Tesla têm 

grande importância para a eletrotécnica e a 

radioeletricidade. Ao todo, Nikola Tesla registrou 

cerca de 40 patentes nos Estados Unidos e mais 

de 700 no mundo todo. Suas invenções foram 

focadas na utilização da eletricidade e 

magnetismo, entre eles: a lâmpada fluorescente, 

o motor de indução (utilizado em indústrias e em 

vários eletrodomésticos), o controle remoto, a 

Bobina Tesla, transmissão via rádio, o sistema 

de ignição utilizado nas partidas dos carros, a 

corrente alternativa etc. 

 

✓ SITES: 

- Ebiografia, Biografia de Nikola Tesla. Disponível em < 

https://www.ebiografia.com/nikola_tesla/> Acesso em: 9 MAIO 19. 

 

- Mundo Educação, Grandes Nomes da Física. Disponível em < 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/nikola-tesla.htm> Acesso em: 10 MAIO 19. 

 

- Info Escola, Biografia de Nikola Tesla. Disponível em < 

https://www.infoescola.com/biografias/nikola-tesla/ > Acesso em: 10 MAIO 19. 

 

➢ Nos dias 13 e 14 de maio de 2019 – Estudo sobre Software ARIS Express (Estudo 

para complemento de futuras Oficinas) 

 

O ARIS Express é uma ferramenta de modelagem gratuita para análise e gerenciamento de 

processos de negócios. Ele suporta diferentes notações de modelagem, como BPMN 2, cadeias 

de processo orientadas a eventos, gráficos organizacionais, paisagens de processo, quadros 

brancos. 

É um ótimo aplicativo para construção de mapa mentais, de fluxogramas e etc. Além de ele 

exportar para documento editável, pdf e em imagem (PNG). Alguns exemplos abaixo. 



 

 

 

➢ No dia 16 de maio de 2019 – Unipampa/ Bagé - (Reunião Geral) 

Na reunião foram apresentadas as Oficinas que serão ministradas na X Semana 

Acadêmica da Matemática que serão nos dias 5, 6 e 7 de junho 2019, o qual a 

Coordenadora, Supervisora e os Bolsistas que estavam presentes puderam opinar e sugerir 

melhorias para uma boa Oficina. 

A primeira Oficina foi apresentada pelos bolsistas Éder Luis Santos e Lorenzo Morales, 

sendo que por motivos pessoais a Thalyta Alves não pode apresentar, mas estando ciente 

da apresentação e imbuída de todo o conteúdo apresentado, a apresentação se tratava sobre 

Inserção da Planilha Eletrônica na Prática Pedagógica do Professor de Matemática. A 

segunda Oficina foi apresentada pelas bolsistas Nilvane Porcellis e Júlia Berdet sobre A 

utilização do Kahoot como Recurso Didático-Pedagógico na Formação de Professores. 
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O que é o PIBID?
O PIBID  é um programa institucional de bolsa de
iniciação à docência promovido pela CAPES, O

PIBID oferece bolsa para estudantes de cursos de
licenciatura plena, para que eles exerçam atividades
pedagógicas em escolas públicas de ensino básico.

Quem participa do PIBID da

Matemática?

COORDENADORA DE ÁREA

DENICE MENEGAIS

SUPERVISORA

SIMONE DE AZAMBUJA

BOLSISTA

ÉDER LUIS SANTOS

BOLSISTA

BRUNA MACHADO

BOLSISTA

NARA DE DEUS
BOLSISTA

GUILHERME VARELA

BOLSISTA

TATIANE COELHO
BOLSISTA

NILVANE ALVES

BOLSISTA

JÚLIA BERDET

BOLSISTA

LORENZO MORALES



 

 

 

➢ No dia 18 de maio de 2019 – Oficina - (Inserção da Planilha Eletrônica na Prática 

Pedagógica do Professor de Matemática) 

Após a Reunião Geral tivemos que ajustar alguns detalhes no Slide para uma melhor 

visualização do público e assim foi feito alguns ajustes com mais efeitos de transição no 

aplicativo Prezi. 

 

OFICINA - X SEMANA ACADEMICA DA MATEMÁTICA 

 

  



➢ No dia 19 de maio de 2019 – Construção do Formulário de Avaliação da Oficina - 

(Inserção da Planilha Eletrônica na Prática Pedagógica do Professor de Matemática) 

 

 

 

FORMULÁRIO SOBRE A OFICINA 

1) Nível de Escolaridade: 

( ) Ensino Fundamental Incompleto. 

( ) Ensino Fundamental Completo. 

( ) Ensino Médio Incompleto. 

( ) Ensino Médio Completo. 

( ) Ensino Superior Incompleto. 

( ) Ensino Superior Completo. 

( ) Pós-Graduação. 

2) Seu conhecimento sobre o Excel: 

( ) Uso sempre. 

( ) Eu já utilizei antes. 

( ) Eu ouvi falar. 

( ) Nunca ouvi falar. 

3) Seu conhecimento sobre o LibreOffice-Calc: 

( ) Uso sempre. 

( ) Eu já utilizei antes. 

( ) Eu ouvi falar. 

( ) Nunca ouvi falar. 

4) Você sentiu alguma dificuldade na manipulação do LibreOffice-Calc? 

( ) Sim 

( ) Não 

5) A realização da oficina contribuiu para o seu conhecimento sobre o LibreOffice-

Calc? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

  



6) A realização da oficina contribuiu para o seu conhecimento sobre Porcentagem? 

( ) Sim 

( ) Não 

7) A realização da oficina contribuiu para o seu conhecimento sobre conceitos básicos 

de Matemática Financeira? 

( ) Sim 

( ) Não 

8) Você considera a utilização do Excel/Calc importantes para o ensino básico? 

( ) Sim 

( ) Não 

9) Em caso negativo, na questão anterior, justifique: ......................................................... 

 

➢ No dia 20 de maio de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Bagé 

Neste dia acompanhamos a profª. Simone Collares, atual supervisora, e assistimos a uma 

aula do 8º ano e auxiliamos os alunos com os exercícios realizados em aula, assim pudemos 

identificar os erros dos alunos e aprender com eles. 

 

 

➢ No dia 27 de maio de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Bagé 

Neste dia acompanhamos a profª. Simone Collares, atual supervisora, e assistimos a uma 

aula do 8º ano, planejamos que no próximo encontro o qual eu e o Lourenzo iremos trazer um 

conteúdo para auxiliarmos a professora, o material será em slide e utilizaremos o software 

Geogebra. 



 

 

➢ No dia 30 de maio de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Bagé (Reunião) 

Neste dia nos reunimos com a profª. Simone Collares, atual supervisora, foram verificados 

as Oficinas que será ministrada na Semana Acadêmica. No final conhecemos um pouco das 

instalações da instituição, como a sala de informática para futuras Oficinas e Aulas. 

 

 

➢ No dia 3 de junho de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Bagé 

Realizamos uma apresentação em slides a respeito do conteúdo de Sistemas de Equações, 

para os alunos do 8º ano, e esta atividade contou com a presença e assistência da supervisora 

profª. Simone Collares. O objetivo dessa proposta era apresentar o tema e métodos de resolução 

de Sistemas de Equações, bem como maneiras dos alunos observarem os gráficos das equações, 

seja em desenho ou com o auxílio do GeoGebra, e saber relacionar a intersecção das retas, com 

a resolução dos problemas. 



 

 

➢ No dia 5 de junho de 2019 – Semana Acadêmica/ UNIPAMPA – Campus Bagé 

Foi apresentado a Oficina de Inserção da Planilha Eletrônica na Prática Pedagógica do 

Professor de Matemática na Semana Acadêmica e esta atividade contou com a presença dos 

Palestrantes Éder Santos, Lorenzo Morales e Thalyta Lopes com a assistência da Orientadora 

profª Denice Menegais e Supervisora profª. Simone Collares. 

  



 

OFICINA - Inserção da Planilha Eletrônica na Prática Pedagógica do 

Professor de Matemática 

 

FOTOS 

  

  

 

  



Abaixo estão os resultados da pesquisa de avaliação da oficina: 

 

 

  



➢ No dia 10 de junho de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Bagé 

Neste dia acompanhamos a profª. Simone Collares, atual supervisora, e assistimos a uma 

aula do 8º ano, o qual podemos auxiliar os alunos. 

 

 

➢ No dia 13 de junho de 2019 – BINGO MATEMÁTICO (Pesquisa de Atividade) 

Bingo é um jogo muito conhecido praticamente por todas as crianças e muito divertido. 

Aproveitando essa diversão, podemos torná-la educativa, transformando o bingo tradicional em 

um bingo matemático, veja como:  

 

MATERIAL:  

Como no bingo tradicional é preciso de cartelas. As cartelas no bingo matemático são as 

operações de multiplicação, podendo ser substituídas por qualquer outra operação ou perguntas 

relacionadas a algum conteúdo matemático como situação problema. 

  

 

  



É preciso ter fichas que contém a resposta de cada multiplicação feita nas cartelas. 

 
 

Número de participantes: 2 ou 3, sendo que tem que ter uma pessoa para sortear as fichas 

(respostas).  

REGAS: 

As regras são parecidas com a do Bingo tradicional.  

Cada participante escolhe uma tabela. Em seguida as fichas a pessoa que tiver responsável 

em retirar as fichas vão retirando uma a uma. A cada ficha, os jogadores devem procurar em 

sua tabela a multiplicação ou pergunta correspondente ao resultado sorteado e colocar um feijão 

sobre ela ou algo que possa estar marcando. Por exemplo: se a ficha sorteada for 24 a 

multiplicação que corresponder a esse resultado é 3𝑥8 ou 4𝑥6. 

 

➢ No dia 19 de junho de 2019 – Reunião/ Unipampa – Campus Bagé 

No neste dia, reuniram-se na sala 4108 da UNIPAMPA, os bolsistas de iniciação à 

docência, Éder Rolim, Guilherme Varella, Julia Goulart Berdet, Lorenzo Schneider Morales e 

Najara de Deus com a supervisora Simone de Azambuja Collares para uma reunião do 

Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID com a seguinte pauta: planejamento 

das atividades por turma, de acordo com cada conteúdo, e estimativa das possíveis datas de 

agendamento para a visita das turmas à Universidade. 



 

 

➢ No dia 21 de junho de 2019 – PIÃO DE TABUADA (Pesquisa de Atividade) 

Atividade que poderá ser realizado com alunos do 6º ano e 7º ano do Ensino Fundamental, 

respectivamente. A atividade poderá ser usada com material de reciclagem para produção de 

dois jogos envolvendo operações com Números Inteiros. Conforme os passos abaixo: 

CONSTRUÇÃO:  

1 (um) CD usado, 1 (uma) bola de gude, 1 (uma) tampinha de garrafa pet, cola quente e 

etiquetas autoadesivas  

 

 



REGRAS:  

Formam-se duplas, entre os alunos um coloca o pião para girar e ao pará-lo com o dedo, o 

adversário responde a tabuada, se acertar ele marca ponto e se errar, fica uma rodada sem jogar 

e outro joga 2 vezes seguidas. O jogo acaba quando a dupla determinar quantos perguntas serão 

feitas. Geralmente fazemos 5 perguntas para cada um.  Esse pião pode ser adaptado também, 

para resolver raízes, potências e outras operações matemáticas. 

 

➢ No dia 24 de junho de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Bagé 

Neste dia Eu, Najara de Deus e Lorenzo Morales, acompanhamos a profª. Simone Collares, 

atual supervisora, auxiliamos os alunos em aula, conforme segue abaixo: 

• 7º ano: auxiliamos os alunos no conteúdo de Expressões Algébricas; 

• 8º ano: os alunos realizaram uma avaliação sobre o conteúdo de Equações e 

Sistemas e 

• 9º ano: os alunos tiveram uma revisão sobre o conteúdo de Funções do 2º Grau. 

 

 

 

➢ No dia 25 de junho de 2019 – JOGO UNO DE POTÊNCIA (Pesquisa de Atividade) 

Foi pesquisado algumas atividades para ser realizado em sala de aula e uma delas foi o 

Jogo UNO DE POTÊNCIA. 

O jogo O Uno de potência segue as mesmas regras do jogo original, com a única diferença 

que os números do jogo estão em forma de potência. Este é um excelente material para revisão 

do tema, trata-se de um caso em que os estudantes vão se exercitar, literalmente, brincando! 



UNO DE POTÊNCIA 

 

 

➢ No dia 26 de junho de 2019 – JOGOS DE DOMINÓ (Pesquisa de Atividade) 

Foi pesquisado algumas atividades para ser realizado em sala de aula e uma delas foi o 

Jogo de Dominó. 

Regra Simples: Cada jogador recebe 7 pedras quando começa a rodada. Se na partida 

houver menos de 4 jogadores, as pedras restantes ficam no dorme para serem compradas. O 

jogo começa pelo jogador que tenha a pedra dobrada mais alta (se jogam 4 pessoas, sempre 

começará quem tem o seis dobre ou carrilhão). 

Dependendo da quantia de alunos podemos dividir conforme a quantia de peças do dominó 

e pode ser usado em diversos conteúdos, por exemplo: FRAÇÕES, DECIMAIS E 

PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA, POTÊNCIAS DE EXPOENTE 2. 

 

FRAÇÕES, DECIMAIS E 

PORCENTAGEM 
RAIZ QUADRADA 

  

 

 

 

 



POTÊNCIAS DE EXPOENTE 2 

 

 

➢ No dia 27 de junho de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Reunião 

Neste dia, reuniram-se, na Escola Estadual José Gomes Filho, os bolsistas de iniciação 

à docência, Éder Santos, Guilherme Varella, Julia Goulart Berdet e Lorenzo Schneider Morales 

com a supervisora Simone de Azambuja Collares para uma reunião do Programa Institucional 

de Iniciação à Docência – PIBID com a seguinte pauta:  

• Planejamento dos jogos do sexto e oitavo ano e definição de que na próxima reunião, 

quarta-feira da semana seguinte os jogos deverão estar prontos para ser testados; 

• Planejamento e distribuição dos bolsistas nas atividades da festa junina e montagem de 

cesta junina que servirá de premiação para a turma vencedora das atividades caipiras.  

 

 

 



➢ No dia 1º de julho de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Neste dia Eu (Éder Santos), Najara de Deus, Julia Goulart Berdet e Lorenzo Morales, 

acompanhamos a profª. Simone Collares, atual supervisora, auxiliamos os alunos em aula, 

conforme segue abaixo: 

• 7º ano: professora Simoni entregou as provas aos alunos, também foram recolhidos 

e entregue os documentos para serem autorizados o uso de imagem e foi feito um 

jogo de dominó (com radiciação e potenciação), o qual foi separado em grupos e 

auxiliamos nas regras; 

• 8º ano: professora Simoni fez as correções das questões do conteúdo de Inequações 

e repassou mais alguns exercícios de Inequações o qual auxiliamos os alunos; 

• 9º ano: professora Simoni explicou em slide sobre o conteúdo de Teorema de Tales 

e foi feito alguns exercícios o qual pudemos auxiliar. 

    

 



➢ No dia 3 de julho de 2019 – Reunião/ UNIPAMPA – Campus Bagé 

Reuniram-se, na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), os bolsistas de 

iniciação à docência, Éder Santos, Guilherme Varella, Julia Goulart Berdet, Najara de Deus e 

Lorenzo Schneider Morales com a supervisora Simone de Azambuja Collares para uma reunião 

do Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID com a seguinte pauta:  

• Foram confirmados os dias e os horários de visita na UNIPAMPA, 8° ano: dia 8 

JUL 19, saída da escola às 13h40min, retorno 15h30min, 6° ano: dia 9 JUL 19, 

saída da escola às 13h40min, retorno 15h30min e 9° ano: dia 22 JUL 19, saída da 

escola às 15h30min e retorno às 17h10. 

• Foram abordados sobre os planos de aula, material e a divisão dos bolsistas que irão 

participar das atividades na UNIPAMPA. 

 

 

 

➢ No dia 8 de julho de 2019 – Visita 8º Ano/ UNIPAMPA – Campus Bagé 

Na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), se reuniram os bolsistas de 

iniciação à docência, Éder Santos, Guilherme Varella, Julia Goulart Berdet, Najara de Deus e 

Lorenzo Schneider Morales com a Supervisora Simone de Azambuja Collares e a Coordenadora 

Denice Menegais, com os alunos do 8º Ano da Escola Estadual de Ensino Médio José Gomes 

Filho (JOGOFIL), o qual os alunos puderam conhecer a Universidade e participar da Oficina 

que foi aplicada pelos Bolsistas Lorenzo Morales e Éder Santos, com auxílio dos demais 

bolsistas. 

  



 

 

 



 

 

➢ No dia 9 de julho de 2019 – Visita 6º Ano/ UNIPAMPA – Campus Bagé 

Na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), se reuniram os bolsistas de 

iniciação à docência, Éder Santos, Guilherme Varella, Najara de Deus com a Supervisora 

Simone de Azambuja Collares e a Coordenadora Denice Menegais, com os alunos do 6º Ano 

da Escola Estadual de Ensino Médio José Gomes Filho (JOGOFIL), o qual os alunos puderam 

conhecer a Universidade e participar da Oficina que foi aplicada pelo Bolsista Guilherme 

Varella, com auxílio dos demais bolsistas. 

 

 



 

 

 



 

 

 



➢ No dia 10 de julho de 2019 – Pesquisa: O Uso de Softwares Educativos no Ensino de 

Matemática 

Neste dia busquei pesquisar sobre Softwares e avaliar a utilização dos mesmos no setor 

educativos da matemática, em sala de aula e suas contribuições ao processo de ensino 

aprendizagem. O papel dos softwares educativos no apoio de atividades escolares é 

utilizado como ferramenta pedagógica e identifica possíveis dificuldades de alunos, assim 

pude pesquisar sobre alguns Softwares no decorrer do mês de junho. 

Baseando nos objetivos didáticos, Valente (1998) e Gomes e Padovani (2005) destacam 

as seguintes categorias: 

✓ TUTORIAIS: Apresenta a informação sob uma sequência didática rígida, apesar de o 

aluno poder selecionar informações dentro das bases de dados. A inteiração do aluno se 

restringe a leitura de textos ou assistir vídeos ou animações com reduzida interatividade. 

O computador assume uma postura de máquina de ensino.  

✓ APLICATIVOS: são programas como processadores de texto, planilhas eletrônicas, 

gerenciadores de banco de dados, que não são criados especificamente direcionados à 

educação, mas podem ser aproveitados no ambiente escolar auxiliando no processo de 

ensino-aprendizagem.  

✓ EXERCÍCIOS e PRÁTICA: Apresentam lições do conteúdo e uma série de exercícios 

avaliativos. O aluno só pode ingressar em uma nova etapa das atividades após ser 

analisado seus resultados nas etapas anteriores. É bastante utilizado para revisar 

assuntos vistos em sala de aula, principalmente aqueles que requeiram memorização e 

repetição.   

✓ AMBIENTES de PROGRAMAÇÃO: nesse meio o próprio aluno programa o 

computador processando informações e transformando-as em conhecimento, ao passo 

que a recodifique na sua transmissão ao sistema através da programação.  

✓ MULTIMÍDIA e INTERNET: ambiente propício à busca de informações que apoiam 

atividades didáticas e reforçam a aprendizagem. Sistemas interativos que variam de 

acordo com o gênero e suas estratégias.   

✓ SIMULAÇÕES: Simulam o acontecimento de fenômenos no computador e 

dependendo do sistema, o aluno pode manipular um modelo de fenômeno através da 

criação de hipóteses, dos testes, da análise dos resultados, e do refinamento dos 

conceitos.  Os alunos podem ainda simplesmente ver os fenômenos sem interferência, 

no caso dos sistemas mais fechados.  



✓ JOGOS: ambiente dinâmico no qual o sistema desafia o aluno e este pode competir 

com o programa ou com o colega desenvolvendo o raciocínio. O aluno aprende os 

campos conceituais através dos jogos e é desafiado a resolver problemas que, em alguns 

momentos, necessita de conhecimentos prévios. 

 

As estratégias de ensino da matemática preocupam a prática pedagógica de muitos 

educadores que se dedicam a acompanhar as melhores concepções de ensino que potencializam 

o ensino. Assim pude pesquisar sobre alguns softwares para melhorar a concepção do aluno e 

para uma aula ficar mais didática. 

 

 

 Um dos softwares que chamam muita atenção dos alunos são os Mapas Conceituais, 

não somente os alunos e sim de diversos profissionais. 

 

1. CMAP TOOLS 

A ferramenta, gratuita, permite abrir caixas com as ideias soltas e depois criar os vínculos entre 

elas. Tem interação com internet. 

 
 

 

 



➢ No dia 11 de julho de 2019 – Pesquisa: O Uso de Softwares Educativos no Ensino de 

Matemática 

Neste dia continuei com aprendizado e pesquisa sobre alguns Mapas Conceituais. 

 

2. MINDOMO 

Ferramenta gratuita. Cria apresentações automaticamente, a partir dos mapas que podem ser 

compartilhados em qualquer dispositivo. Permite trabalho offline. 

 

 

 

3. MINDMEISTER* 

Para usar esse aplicativo é preciso se registrar, mas o uso é gratuito. Existe uma versão mais 

completa, paga. Permite compartilhar o mapa ou exportá-lo. Funciona offline. 

  

 

  



 

➢ No dia 12 de julho de 2019 – Pesquisa: O Uso de Softwares Educativos no Ensino de 

Matemática 

Neste dia continuei com aprendizado e pesquisa sobre alguns Mapas Conceituais. 

 

4. MAPA MENTAL 

Oferece espaço ilimitado para os mapas, que se organizam, de forma manual, arrastando-se e 

soltando-se os ícones. Permite personalizar tanto a forma como o fundo e o estilo de texto. App 

gratuito, disponível para Android 

 

 

 

5. SIMPLEMIND + 

Gratuito. Fácil de usar, com possibilidade de arrastar, reordenar e editar os assuntos diretamente 

nas páginas do mapa. Tem versão pega, com mais funcionalidades. Os documentos podem subir 

para a nuvem e ser acessados de diversos dispositivos pelo Dropbox. 

 
 

 

  



6. MINDMAPLE 

Gratuito. Fácil de usar, com possibilidade de arrastar, reordenar e editar os assuntos diretamente 

nas páginas do mapa. Tem versão pega, com mais funcionalidades. Os documentos podem subir 

para a nuvem e ser acessados de diversos dispositivos pelo Dropbox. 

  

 

7. MINDBOARD CLASSIC 

Permite que se escreva no teclado e com o dedo. Para evitar toques indesejados, tem detector 

da palma da mão. Oferece vários pincéis e cores e permite exportar os mapas em PDF. 

 
 

 

➢ No dia 15 de julho de 2019 – Pesquisa: O Uso de Softwares Educativos no Ensino de 

Matemática 

Continuando com a pesquisa sobre o Uso do Softwares Educacionais no Ensino de 

Matemática, podemos observar que existe diversos aplicativos para o auxílio do aluno e de 

profissionais na construção de Mapa Conceitual. Além desta pesquisa pensamos em 

ferramentas para criar apresentações de slides, o senso comum sempre irá apontar para o 

Powerpoint. Porém, existem diversas ferramentas alternativas, tais como o Prezi, Canva e 

Google Slides, que permitem criar grandes apresentações. 

 Seja na sala de aula, ou mesmo no lançamento de um novo produto, uma apresentação 

de slides é o companheiro mais comum para o orador ou apresentador. 

 



Os slides oferecem aquele “algo a mais” para qualquer apresentação. Quando estamos 

na etapa de criar apresentações de slides, estamos conversando diretamente ao Design, que é 

um dos três pilares da Metodologia CDP (Conteúdo, Design e Performance). 

Eles trabalham diretamente os aspectos visuais que envolvem o conteúdo e afetam a 

percepção visual dos espectadores. E isso não é por acaso, afinal, 67% das pessoas são 

persuadidas por apresentações verbais acompanhadas de recursos visuais. 

 

Iremos observar alguns softwares que chamam muita atenção aos alunos nas apresentações 

de Slide, não somente os alunos e sim de diversos profissionais. 

 

1. GOOGLE SLIDES 

 

Parte da família de produtos do G Suite (Google Sheets, Gmail, Google Docs, etc.), o Google 

Slides é a ferramenta do Google para a criação de apresentações de slides, com enfoque na 

colaboração de vários usuários. 

Por isso, o Google Slides é a ferramenta ideal quando há a necessidade de que vários 

colegas de trabalho trabalhem em uma apresentaçao e ao mesmo tempo, por exemplo. 

No Google Slides, é possível escolher layouts para diversos tipos de apresentação ou mesmo 

utilizar layouts e templates vindos de fontes externas. 

 

 

 

2. ZOHO SHOW* 

 

O Zoho Show teve, recentemente, seu layout renovado. A partir daí se tornou uma das 

ferramentas para criar apresentações de slides mais limpas e fácil de ser utilizada. 

 



É possível criar apresentações a partir dos layouts e templates padronizados da 

plataforma, ou mesmo utilizar templates que você exportar para a ferramenta. 

 

 

➢ No dia 16 de julho de 2019 – Pesquisa: O Uso de Softwares Educativos no Ensino de 

Matemática 

Neste dia continuei com aprendizado e pesquisa sobre alguns Softwares de Slide. 

 

3. MICROSOFT SWAY 

A Microsoft, inventora do Powerpoint, não iria ficar para trás, quando o assunto são as novas 

ferramentas para criar apresentações de slides. 

O Microsoft Sway é uma ferramenta que você pode usar, quando precisa ir além das 

funções do Powerpoint para criar apresentações de slides com foco no conteúdo. 

 

 

 



4. CANVA 

Uma das ferramentas gratuitas de design mais populares atualmente, o Canva permite a criação 

de apresentações de slides com gráficos incríveis. O que é uma grande ajuda, principalmente 

para quem não tem muito domínio de outros programas de criação gráfica, com o Photoshop. 

Além de criar apresentações de slides, outros recursos da plataforma permitem a criação 

de capas de ebook, infográficos, cartões de visita, banners para redes sociais, convites 

personalizados e mais uma infinidade de peças gráficas. 

 

 

 

5. ADOBE SPARK* 

Uma apresentação de slides não precisa, necessariamente, seguir o modelo de apresentação 

tradicional, com um slide passando a cada vez. 

E este é o grande ponto que coloca o Adobe Spark nesta lista. Através desta ferramenta, 

é possível criar apresentações de slides em formato de vídeo. Tudo isso, incluindo gráficos, 

textos e imagens, como em qualquer outra ferramenta. 

  



 

 

➢ No dia 19 de julho de 2019 – Pesquisa: O Uso de Softwares Educativos no Ensino de 

Matemática 

Neste dia continuei com aprendizado e pesquisa sobre alguns Softwares de Slide. 

 

6. SWIPE 

Em muitas apresentações, existe a necessidade de inserir coisas nos slides que vão além de 

fotos, gráficos e textos. Por exemplo, de vez em quando, um relatório em PDF, um vídeo do 

Youtube ou um GIF ajudam a complementar o conteúdo. 

Com o Swipe, você pode fazer uso destas opções, na hora de criar apresentações de 

slides. Isso, de maneira rápida e simples. 

 



 

 

7. EVERNOTE PRESENTATION MODE* 

Ainda há outra ferramenta ainda mais simples de para criar apresentações de slides, a partir de 

suas anotações: O modo de apresentação no Evernote (Evernote Presentation Mode). 

Basta escrever suas anotações no Evernote, completando com listas, arquivos e textos, 

e adicionando imagens e PDFs, para criar grandes apresentações. 

 

 

 



8. SLIDEBEAN 

Se você quiser pular o tedioso processo da formatação de slides, mas ainda quer criar 

apresentações detalhadas e que combinem vários itens em cada slide, o Slidebean é a 

ferramenta certa. 

Tudo o que você precisa fazer é escrever um esboço de tipos, digitar cabeçalhos, 

carregar imagens e inserir detalhes para gráficos. Em seguida, selecione um tema e o Slidebean 

criará uma apresentação para você, completa e já formatada. 

 

 

 

➢ No dia 22 de julho de 2019 – Pesquisa: O Uso de Softwares Educativos no Ensino de 

Matemática 

Neste dia continuei com aprendizado e pesquisa sobre alguns Softwares de Slide. 

 

9. DECKSET 

A maioria das ferramentas para criar apresentações de slide ajuda você a criar o design dele. Já 

o Deckset é construído para ajudar você a escrevê-los. 

 



Nele, escreva suas ideias e adicione uma quebra de linha (três traços ou asteriscos) entre cada 

slide. Você pode incluir imagens, links, incorporações de vídeo e muito mais – com comandos 

de texto para organizar os itens como quiser. 

 

 

 

10. APPLE KEYNOTE* 

Você sempre quis fazer uma apresentação como as de Steve Jobs? O Apple Keynote é a 

ferramenta que pode permitir isso. 

O aplicativo de apresentação da Apple vem gratuitamente com todos os novos 

dispositivos da Apple e é muito parecido com um Powerpoint simplificado. 

 



Existem muitas opções de ferramentas para criar apresentações de slides, que vão muito 

além do comum e tradicional Powerpoint. 

Opções para todos os gostos e necessidades, desde aquelas mais simples e rápidas, que 

apenas convertem o seu texto em slides. Até aquelas mais complexas, que facilitam a inclusão 

de um design impressionante. 

 

➢ No dia 8 de agosto de 2019 – Escola José Gomes Filho/ Qualificaç ão Profissional 

Na Escola José Gomes Filho, se reuniram os bolsistas de iniciação à docência, Éder Santos, 

Najara de Deus, Julia Goulart Berdet com a Supervisora Simone de Azambuja Collares e os 

professores da escola. O novo aplicativo se chama “.Escola RS – Professor”, é destinado aos 

professores da rede estadual de ensino do estado do Rio Grande do Sul. Com ele é possível 

realizar as seguintes ações nas turmas às quais o professor está vinculado: 

- Realizar chamadas (offline - mesmo sem internet será possível fazer a chamada) 

- Planejar avaliações nos períodos 

- Visualizar uma timeline (histórico) das aulas e avaliações 

- Inserir resultados dos períodos de avaliações 

- Emitir relatórios de frequência, registros das aulas e aproveitamentos dos alunos nas 

turmas. 

O "Tua Escola - Professor" é integrado ao ISE (sistema de controle e gestão da rede 

estadual de ensino do RS que opera nas escolas). Todas as regras do regimento da escola, tais 

como: procedimentos e formas de avaliações, bases curriculares e calendários letivos são 

refletidos automaticamente para o app, bem como os dados inseridos no "Tua Escola - 

Professor" poderão ser persistidos no ISE. 

 

  



➢ No dia 12 de agosto de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Neste dia Eu (Éder Santos) e Lorenzo Morales, acompanhamos a profª. Simone Collares, 

atual supervisora, auxiliamos os alunos em aula, conforme segue abaixo: 

• 7º ano: professora Simoni revisou o conteúdo de Números Irracionais e Exercícios 

de Operação; 

• 8º ano: professora Simoni revisou os Exercícios de Frações Algébricas e no 

• 9º ano: revisou os Exercícios sobre Semelhança de Triângulos. 

 

 

➢ No dia 15 de agosto de 2019 – Escola José Gomes Filho (Reunião) 

Neste dia, reuniram-se, na Escola Estadual José Gomes Filho, os bolsistas de iniciação à 

docência, Éder Santos, Guilherme Varella, Julia Goulart Berdet e Lorenzo Schneider Morales 

com a supervisora Simone de Azambuja Collares para uma reunião do Programa Institucional 

de Iniciação à Docência – PIBID com a seguinte pauta:  

• Algumas recomendações diárias de sala de aula; 

• Escrita dos trabalhos para o CIEP e possivelmente para o III ENLIC SUL e III 

PIBID/SUL, evento organizado e sediado pela UFPR e 

• Planejamento da gincana alusiva ao dia das crianças, atividade que fica a cargo do 

PIBID. 



 

 

➢ No dia 16 de agosto de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Neste dia Eu (Éder Santos) e a Julia Goulart Berdet, acompanhamos a profª. Simone 

Collares, atual supervisora, auxiliamos os alunos em aula, conforme segue abaixo: 

• 6º ano: professora Simoni revisou os Exercícios de Frações (Operações); 

• 7º ano: professora Simoni realizou uma Avaliação (Números Irracionais) e no 

• 8º ano: foi entregue a Avaliação e feita a correção. 

 

 

➢ No dia 17 de agosto de 2019 – UNIPAMPA (palestra EXPERIÊNCIAS NO EDUCAR 

MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS) 

Neste dia Eu (Éder Santos), participei da palestra sobre EXPERIÊNCIAS NO EDUCAR 

MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS, o qual foi ministrada pela professora Carmen 

Mathias. A professora me trouxe uma boa Introdução sobre a sua história e a experiência das 

tecnologias digitais que ela utilizava, os softwares, sites entre outros citados na palestra são 

eles: 



SOFTWARES 

- LOGO 

- CABRI GÉOMÈTRE 

- THE GEOMETER’S SKETCHPAD 

- CINDERELLA 

- RÉGUA e COMPASSO 

- WINGEOM 

- TABULAE 

- PhET – Interactive Simulations 

- PROGRAMAÊ (Site Fundação LEMANN) 

- DUDAMATH 

- DESMOS 

 

SITES 

- Objetos Educacionais – MEC (http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio) 

- Recursos Educacionais (https://m3.ime.unicamp.br/) 

- Conteúdos Digitais (http://www.cdme.im-uff.mat.br/) 

- Youtube  

UNIV ESP TV (http://www.cdme.im-uff.mat.br/) 

OGEOGEBRA.COM.BR (https://www.youtube.com/user/ogeogebra) 

- OGeogebra (https://ogeogebra.com.br/site/)  

- WOLFRAM ALPHA (https://www.wolframalpha.com/) 

 

 

 

 

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio
https://m3.ime.unicamp.br/
http://www.cdme.im-uff.mat.br/
http://www.cdme.im-uff.mat.br/
https://www.youtube.com/user/ogeogebra
https://ogeogebra.com.br/site/
https://www.wolframalpha.com/


➢ No dia 22 de agosto de 2019 – UNIPAMPA/ Reunião 

Neste dia, reuniram-se, na UNIPAMPA, os bolsistas de iniciação à docência, Éder Santos, 

Guilherme Varella, Julia Goulart Berdet, Najara de Deus e Lorenzo Schneider Morales com a 

supervisora Simone de Azambuja Collares e a Coordenadora Denice Menegais para uma 

reunião do Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID com a seguinte pauta:  

• Algumas recomendações diárias de sala de aula; 

• Atividades que será com o 8° e o 6° e 

• A prestação de contas para comprar de materiais. 

 

 

➢ No dia 23 de agosto de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Neste dia Eu (Éder Santos) e a Julia Goulart Berdet, acompanhamos a profª. Simone 

Collares, atual supervisora, auxiliamos os alunos em aula, conforme segue abaixo: 

• 6º ano: professora Simoni aplicou o Diagnóstico; 

• 7º ano: monitoria em aula e foi feito uma Avaliação; 

• 8º ano: conteúdo e exercícios práticos em aula e no 

• 6º ano: professora Simoni corrigiu o Diagnóstico em aula. 

  



➢ No dia 26 de agosto de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Neste dia Eu (Éder Santos) e o Lorenzo Schneider Morales, acompanhamos a profª. Simone 

Collares, atual supervisora, auxiliamos os alunos em aula, conforme segue abaixo: 

• 6º ano: professora Simoni reviso exercícios e realizou questões no 

• 8º ano: conteúdo e exercícios práticos em aula. 

 

 

➢ No dia 30 de agosto de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Neste dia Eu (Éder Santos) e Julia Goulart Berdet, acompanhamos a profª. Simone 

Collares, atual supervisora, auxiliamos os alunos em aula, conforme segue abaixo: 

• 6º ano: professora Simoni revisou exercícios e realizou questões no 

• 7º ano: monitoria no auxílio de exercícios práticos em aula. 

 

 

 

 

 

  



➢ No dia 2 de setembro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 7º ano: continuação de práticas de exercícios em sala de aula com os conteúdos de 

equação do 1º grau; 

• 8º ano: revisão de conteúdos trabalhados no trimestre anterior, como sistema de 

equações e inequações e no 

• 9º ano: continuação dos conteúdos de Geometria Plana, envolvendo o estudo de 

semelhança de triângulos. 

 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas na parte noturna, tiveram o seguinte conteúdo trabalhado: 

• Noite EJA: Matemática Financeira. 

 

 

➢ No dia 9 de setembro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 7º ano: correção de exercícios anteriores, e realização de novas atividades 

envolvendo equações com incógnita; 

• 8º ano: a realização da atividade, elaborada pelos bolsistas, Éder Santos e Lorenzo 

Morales, consistia em um jogo de batalha-naval, com o intuito de promover o 



estudo de ângulos e estabelecer relações entre esses conceitos aliado à 

representação gráfica no plano cartesiano. A turma foi dividida em quatro duplas e 

um trio, sendo realizada durante 2h/A. Os alunos tiveram o apoio da prof.ª. Simone 

Collares e dos bolsistas para o entendimento do jogo e a supervisão da atividade; 

• 9º ano: continuação dos conteúdos de Geometria Plana, envolvendo o estudo de 

semelhança de triângulos. 

  

  

 

➢ No dia 10 de setembro de 2019 – Mapeamento de Conteúdo (Pesquisa) 

O Mapa de Conteúdo é uma ferramenta que tem como objetivo a definição de quais serão 

os conteúdos a serem produzidos, assim como quais serão as personas trabalhadas. Dessa forma, 

ele possibilita um direcionamento eficaz ao longo de todo esse processo. 



Ao longo da minha pesquisa eu irei identificar todo o conteúdo e mapear por ano e semestre 

desde o fundamental (6º, 7º, 8º e 9º ano) ao médio (1º, 2º e 3º ano), assim poderei me localizar 

no conteúdo e construir um arquivo no Desktop do computador o qual será contido: 

- Mapa Conceitual (Software utilizado MindMaster) 

- Plano de aula 

- Observações (Softwares, jogos, imagens etc) 

 

 

 

 

 

  

 

  



6º ANO 

 

 

7º ANO 

 

➢ No dia 12 de setembro de 2019 – Mapeamento de Conteúdo (Pesquisa) 

Continuando na pesquisa de mapear o conteúdo. 

  



8º ANO 

 

9º ANO 

 

 

➢ No dia 14 de setembro de 2019 – Mapeamento de Conteúdo (Pesquisa) 

Neste dia começarei a mapear o conteúdo do Ensino Médio, 1º, 2º e 3º, continuarei na 

pesquisa de conteúdo e nos planos. 

 

  



1ª SÉRIE 

 

2ª SÉRIE 

 

  



3ª SÉRIE 

 

 

➢ No dia 23 de setembro de 2019 – Escola José Gomes Filho  

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 7º ano: Professora Simone abordou alguns problemas com equações algébricas; 

• 9º ano: conteúdo dado foi sobre a Relação com triângulos retângulos e no  

• 8º ano: continuação do conteúdo de Ângulos. 

 

 

➢ No dia 7 de outubro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 7º ano: Professora Simone abordou alguns problemas com equações algébricas; 



• 9º ano: conteúdo dado foi sobre transformação de Graus para Radianos e no  

• 8º ano: continuação do conteúdo de Equação de Ângulos e Atividade do Tangram. 

 

 

➢ No dia 8 de outubro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 6º ano: Professora Simone entregou as avaliações que foi feita em aula do conteúdo 

de Geometria Plana, após a entrega foi realizado o bingo (dia da criança) no 

auditório com os alunos de outras séries e no 

• 8º ano: correção dos exercícios de Equações Angulares. 



 

 

➢ No dia 9 de outubro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 6º ano: Professora Simone encaminhou os alunos até o auditório para os alunos 

assistirem um filme (dia da criança) e no 

• 8º ano: correção dos exercícios de Equações Angulares. 

 



  

 

➢ No dia 11 de outubro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades na escola com a supervisora prof.ª Simone Collares. Foi 

realizado as atividades da Gincana com todas as turmas da escola com o auxilio dos Bolsistas 

(Éder, Lorenzo, Júlia, Najara e Guilherme). 

  



 

 

 



  

 

 

➢ No dia 16 de outubro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 6º ano: Professora Simone retomou o conteúdo de Geometria Plana e no 

• 9º ano: a Professora Simone continuo com o Projeto Territorialidades Negras com 

os alunos, sugerindo sobre a atividade que será realizada até o final de semestre. 

 

 



➢ No dia 17 de outubro de 2019 – Escola José Gomes Filho (Reunião) 

Na reunião deste dia foi abordado sobre a elaboração dos planos de aula individuais e 

comentários sobre o SIEPE, nesta reunião estavam presentes a supervisora prof.ª Simone 

Collares e os Bolsistas (Éder, Júlia e Lorenzo). 

 

 

➢ No dia 18 de outubro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• Sala dos professores: Atividades de pesquisa na sala dos professores e após o 

intervalo fomos para o 6º Ano; 

• 6º ano: a Professora Simone continuo com as correções das atividades de ângulos. 

 

 



➢ No dia 21 de outubro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 7º Ano: Professora Simone aplicou o conteúdo sobre Razão e Proporção; 

• 9º ano: o Bolsista Lorenzo Morales aplicou Noções Básicas de Estatística (slide e 

excel) e  

• 8º ano: Professora Simone aplicou um Pré-teste (Cálculo da medida de 𝑥 nos 

polígonos). 

 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas na parte noturna, tiveram o seguinte conteúdo trabalhado: 

• Noite EJA: Progressão Aritmética e Geométrica, exercícios e início do conteúdo 

de Geometria Espacial. 

 

 

➢ No dia 22 de outubro de 2019 – Sant’Ana do Livramento/RS (SIEPE) 

Participação das atividades no 11º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(SIEPE), o qual participou Eu (Éder Santos) e o Bolsista Lorenzo Morales, uma apresentação 

de Banner sobre a atividade de Batalha de Ângulos que foi aplicado na turma do 8º Ano na 

escola José Gomes Filho. Na apresentação na cidade de Sant’Ana do Livramento/RS o bolsista 

Lorenzo apresentou no SIEPE com o título de PRÁTICA EDUCATIVA COM JOGOS PARA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. 

  



  

  

 

➢ No dia 5 de novembro de 2019 – Escola José Gomes Filho 

Participação de atividades em sala de aula com a supervisora prof.ª Simone Collares. As 

aulas em cada turma tiveram os seguintes conteúdos trabalhados: 

• 8º ano: Bolsista Julia Goulart ministrou uma aula sobre Congruência de Triângulos 

e no 

• 7º Ano: Bolsista Éder Santos (eu), ministrei uma aula sobre Regra de 3 Simples. 

 

  

Aula de Congruência de Triângulos Aula de Regra de 3 Simples 

 



➢ No dia 10 de novembro de 2019 – Pesquisa sobre Educação a Distância (EAD) 

Neste dia pesquisei um pouco sobre Educação a Distância, percebo que além de curso 

presencial a Educação a Distância (EAD) veio para inovar e auxiliar diversos alunos que 

buscam aprender mais e outros que não tem tempo para estudar em uma Instituição presencial. 

O QUE É EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA? 

Educação a distância, também conhecida como EAD, é uma modalidade de educação que 

se utiliza de tecnologia como aliada e intermediária para existir de forma eficaz e impactar de 

maneira positiva os alunos envolvidos. 

Na educação a distância, podemos dizer que alunos, professores e tutores interagem entre 

si a partir de uma plataforma online para cursos EAD que possibilita esse diálogo. 

 

COMO FUNCIONA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA? 

A educação a distância tem um funcionamento muito simples e eficiente para todos s 

envolvidos. 

Se você possui uma instituição de ensino ou uma empresa e tem como objetivo criar cursos 

online, o ideal é fazê-lo sempre a partir de uma plataforma de educação a distância que englobe 

tudo o que você precisa para ensinar online. 

 

VANTAGENS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

A educação a distância proporciona uma série de benefícios e vantagens. Confira abaixo 

algumas das principais vantagens da educação a distância: 

• Economia de gastos; 

• Flexibilidade; 

• Interatividade; 

• Dinamismo; 

• Estímulo ao relacionamento entre aluno-aluno e aluno-tutor; 

• Acessibilidade (Fácil acesso via Internet); 

• Certificados com o mesmo valor do ensino presencial. 

 



➢ No dia 13 de novembro de 2019 – CERTIFICAÇÕES (Pesquisa de Sites) 

Neste dia busquei em alguns sites que tivessem cursos Educação a Distância (EAD) que 

ajudasse na minha vida acadêmica e profissional, pesquisei em diversos sites e percebi que 

existem diversos cursos Gratuitos e com uma plataforma muito didática. 

 

 

 

SITE: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae 

 

 

 

SITE: http://projetomeubrasil.com.br/ 



 

 

SITE: https://www.ietec.com.br/ 

 

 

 

SITE: https://educacao-executiva.fgv.br/rs/porto-alegre 

 



 

SITE: https://www.ev.org.br/ 

 

 

 

SITE: https://www.senacrs.com.br/ 

 

 



 

 

SITE: https://www.escolavirtual.gov.br/ 

 

➢ No dia 15 de novembro de 2019 – EDUCAÇÃO FINANCEIRA (Pesquisa) 

Neste dia procurei pesquisar sobre Educação Financeira, por ser um assunto muito 

importante e visto uma notícia na revista EXAME sobre as Escolas que terão que implementar 

Educação Financeira. 

 

SITE: https://exame.abril.com.br/negocios/dino/escolas-tem-ate-o-fim-do-ano-para-

implementar-educacao-financeira/ 

 

Conforme no site a partir de dezembro de 2019, todas as escolas brasileiras devem estar 

completamente adaptadas às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Uma 

dessas diretrizes diz respeito à resolução de problemas dentro do contexto da Educação 

Financeira. Segundo a BNCC, no ensino agora “podem ser discutidos assuntos como taxas de 



juros, inflação, aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de um investimento) e 

impostos”. Além disso, a Base também diz que essa abordagem “favorece um estudo 

interdisciplinar envolvendo as dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da 

econômica, sobre as questões do consumo, trabalho e dinheiro”. 

 Portanto pesquisei sobre alguns Blogs de Investidores que falam sobre Educação 

Financeira. 

 

 

 

 

 



➢ No dia 27 de novembro de 2019 – UNIPAMPA (Reunião) 

Na reunião deste dia foi abordado sobre a elaboração de atividades a serem realizadas pelos 

Bolsistas no período em quanto os professores estão em greve. Nesta reunião estavam presentes 

a Coordenadora prof.ª Denice Menegais, supervisora prof.ª Simone Collares e os Bolsistas 

(Éder, Júlia, Najara, Lorenzo e Guilherme). 

 

 

➢ No dia 28 de novembro de 2019 – APRESENTAÇÃO PIBID (Atualização do Slide de 

Apresentação) 

Nesse dia realizei a atualização da Apresentação do slide do PIBID, o qual tive que 

acrescentar os eventos que foram realizados no decorrer das atividades, esse slide foi 

apresentado no Encontro de Integração entre Bolsistas de Iniciação à Docência das Escolas 

Conveniadas. 

 



 

➢ No dia 30 de novembro de 2019 – UNIPAMPA (Encontro de Integração entre 

Bolsistas de Iniciação à Docência das Escolas Conveniadas) 

No encontro que foi realizado no dia 30 novembro de 2019, realizamos uma apresentação 

de todos os trabalhos dos Bolsistas e apresentamos o material físico que foi desenvolvido, neste 

encontro estavam presentes a Coordenadora prof.ª Denice Menegais, supervisora prof.ª Simone 

Collares e os Bolsistas (Éder, Júlia, Najara, Lorenzo e Guilerme). 

 

  

 

➢ No dia 2 de dezembro de 2019 – UNIPAMPA (1ª Feira de Materiais Didáticos) 

Neste dia participamos da 1ª Feira de Materiais Didáticos, com uma apresentação do 

material que foi realizado pelos Bolsistas, esses materiais foram utilizados no SIEPE, Encif e 

na Escola José Gomes Filho, estavam presentes a Coordenadora prof.ª Denice Menegais, 

supervisora prof.ª Simone Collares e os Bolsistas (Éder, Júlia, Najara, Lorenzo e Guilherme). 



 

 

 

➢ No dia 4 de dezembro de 2019 – CERTIFICAÇÃO (Curso de LIBRAS - EAD) 

Neste dia procurei um curso no site da Escola Virtual.Gov – EV.G, que ajudasse na minha 

vida acadêmica e profissional, nesse site encontrei o curso de Introdução à Libras, curso 

Gratuito e com uma plataforma muito didática, com vídeos e questões de múltipla escolha. 

Nesse curso ele foi dividido em 6 módulos, com uma carga horária de 60 horas, conforme 

abaixo: 



➢ MÓDULO 1 - SURDEZ e SOCIEDADE 

1.1 Causas, descoberta e graus de perda auditiva 

1.2 Perspectiva ouvintista e socioantopológica 

1.3 Legislação sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

1.4 Comunicação com surdos 

1.5 Identidade e cultura surda 

➢ MÓDULO 2 PRÁTICA DE LIBRAS: Primeiro contato, Alfabeto Manual e 

Pronomes Pessoais 

➢ MÓDULO 3 PRÁTICA DE LIBRAS: Expressões Faciais e Família 

➢ MÓDULO 4 PRÁTICA DE LIBRAS: Calendário e Números em Libras 

➢ MÓDULO 5 PRÁTICA DE LIBRAS: Casas e Cômodos 

➢ MÓDULO 6 PRÁTICA DE LIBRAS: Meios de Transporte 

➢ MÓDULO 7 PRÁTICA DE LIBRAS: Animais e Classificadores 

➢ MÓDULO 8 PRÁTICA DE LIBRAS: Profissões 

 

SITE: https://www.escolavirtual.gov.br/ 

 

➢ No dia 6 de dezembro de 2019 – INTRODUÇÃO À LIBRAS (Curso - EAD) 

No primeiro módulo foi utilizado um arquivo em PDF para estudo sobre Introdução à 

Libras e mais 5 vídeos para assistir sobre o MÓDULO 1, conforme abaixo: 

1. SURDEZ e SOCIEDADE 

1.1 Causas, descoberta e graus de perda auditiva 

1.2 Perspectiva ouvintista e socioantopológica 

1.3 Legislação sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

1.4 Comunicação com surdos 

1.5 Identidade e cultura surda 

 



➢ No dia 7 de dezembro de 2019 – INTRODUÇÃO À LIBRAS (Curso - EAD) 

No segundo módulo foi abordado o conteúdo sobre expressões faciais e família, abordando 

o conteúdo em 9 (nove) vídeos didáticos e com avaliação de múltipla escolha no final do 

módulo. 

 

 

➢ No dia 8 de dezembro de 2019 – INTRODUÇÃO À LIBRAS (Curso - EAD) 

No terceiro módulo foi abordado o conteúdo sobre calendário e números, abordando o 

conteúdo em 5 (cinco) vídeos didáticos e com avaliação de múltipla escolha no final do módulo. 

 

 

➢ No dia 10 de dezembro de 2019 – INTRODUÇÃO À LIBRAS (Curso - EAD) 

No quarto módulo foi abordado o conteúdo sobre casas e cômodos, utensílios de cozinha 

e cores, abordando o conteúdo em 13 (treze) vídeos didáticos e com avaliação de múltipla 

escolha no final do módulo. 

 



➢ No dia 11 de dezembro de 2019 – INTRODUÇÃO À LIBRAS (Curso - EAD) 

No quinto módulo foi abordado o conteúdo sobre verbos, meios de transporte e animais, 

abordando o conteúdo em 10 (dez) vídeos didáticos e com avaliação de múltipla escolha no 

final do módulo. 

 

 

➢ No dia 12 de dezembro de 2019 – INTRODUÇÃO À LIBRAS (Curso - EAD) 

No sexto módulo e último, foi abordado o conteúdo sobre verbos e profissões, abordando 

o conteúdo em 9 (nove) vídeos didáticos e com avaliação de múltipla escolha no final do 

módulo. 

 

 

 

 

 

 



➢ No dia 13 de dezembro de 2019 – INTRODUÇÃO À LIBRAS (Curso - EAD) 

Neste dia finalizei o curso com êxito, no final do curso eu respondi um questionamento 

sobre o curso sobre os pontos positivos e negativos. Esse curso será bem essencial para a minha 

formação acadêmica e profissional, além de ser um curso importante procuro aprender mais e 

exercitar cada dia mais com o aprendizado que foi utilizado.  

 

 


