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Mural do PIBID na escola

O Mural foi idealizado como recurso 
didático-pedagógico para inserção de 

temas matemáticos diversificados além da 
sala de aula possibilitando aos alunos 

ampliar seu aprendizado, inclusive fora da 
sala de aula. 

Toda semana colocamos matérias novas, 
criando a oportunidade dos alunos de 

conhecerem um pouco mais da história da 
matemática e ao mesmo tempo ampliar seu 

conhecimento. 



Concurso da Logomarca do PIBID 

Foi realizado no período de 
17/03 a 29/05/15 com o 

intuito de criar uma 
logomarca para os PIBID’s
que atuam na escola, tendo 
como objetivo incentivar a 
criatividade dos alunos. 



Jornal: Os 
antenados
Tendo como objetivo divulgar as 

atividades diferenciadas realizadas 
na escola e também incentivar os 

alunos a praticar a leitura, a 
conhecerem um pouco mais sobre a 
matemática. O mural da escola traz 

curiosidades, historia da 
matemática, desafios, dentre outras 

atividades, que visam interação 
entre aluno e  a disciplina de 

matemática



Mercadão da 
Matemática

Desenvolvido com os alunos do 6º ano da tarde
da escola, o mercadão da matemática tem por
finalidade incentiva-los a se dedicarem mais no
aprendizado da disciplina.
Durante o bimestre a professora Fernanda
Felipe distribui “carinhas” aos alunos de acordo
com o envolvimento/dedicação na disciplina e
no final do bimestre os alunos trocam por
“pontos”, material didático, guloseimas ou até
mesmo poupar “pontos” para o bimestre
seguinte.



1ª Gincana Interdisciplinar
Realizadas nos dias 19/11 e 8h00 
as 10h00 e 20/11/2015 ocupando a 

parte da manhã. A elaboração 
desta proposta de trabalho visa 
uma maior integração entre as 

diversas disciplinas nos 
diferentes níveis de ensino, bem 

como resgatar valores de 
responsabilidade, trabalho em 

grupo, cooperação, visando 
construir aprendizagens de uma 

maneira diferente e dinâmica.



Ainda sobre a gincana...

Buscando valorizar e aproximar todas
as disciplinas que compõem o
currículo escolar e com a finalidade de
oportunizar aos alunos a conexão de
conhecimentos que, não raras vezes,
são vistos de forma fragmentada em
diversas disciplinas, possibilitando a
troca de experiências e socialização
entre bolsista do PIBID, alunos,
professores, comunidade e escola
promovendo um ambiente de respeito,
consideração e aprendizagem
significativa.



Alunos do Ensino Fundamental e Médio da Escola Estadual José Lourenço de Freitas. 
As disciplinas envolvidas são:

• Matemática, Física, Geografia, Biologia e Sociologia.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

• Grito de Guerra;

• Paródia;

• Soletrando;

• Quebra cabeça;

• Corrida do saco x Corrida do Ovo;

• Torta na cara;

• Campanha solidaria – Os alimentos e materiais de higiene arrecadados foram 
doados para o lar dos velhinhos e para pessoas carentes.

Ainda sobre a gincana...


