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II CAMPEONATO DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU 

Foram criado dois nonos Jogos com Equações do Segundo Grau: Banco de Equações e Tiro 

ao alvo das equações. Após a elaboração e validação dos Jogos didáticos das equações 

quadráticas ocorreu no último sábado de novembro o II Campeonato de equação do 2º 

grau. Participaram as equipes formadas pelos alunos do nono ano do Ensino Fundamental 

da escola participante EELAS e também foram convidadas quatro escolas estaduais: E.E. 

Afonso Cáfaro (Cáfaro), E.E. Joaquim Antônio Pereira (JAP), E.E. Saturnino Leon 

Arroyo (Saturnino) e E.E. Professor Antônio Tanuri (Tanuri). 

Formou-se uma equipe com os bolsistas do PIBID que visitou cada escola citada, 

convidando-a a participar do evento “II Campeonato de Equações do Segundo Grau”, 

neste encontro foi deixado com a equipe gestora de cada escola as fichas para a inscrição 

do campeonato. Cada grupo inscrito pagou um litro de leite longa vida que 

posteriormente foi doado, num trabalho com o Grêmio estudantil da escola participante, 

ao Hospital do Câncer.  

Os árbitros foram os alunos da 1ª série do Ensino Médio da escola EELAS após a 

validação dos jogos e treinamento oferecido pelos alunos bolsistas do PIBID do 

Subprojeto de Matemática, que consistiu em colocar os alunos para praticarem jogando 

e assim, compreenderem as regras dos jogos. 

 
Foto 01: Tiro ao alvo das equações 



 

Foto 02: Banco de Equações 

A premiação foram medalhas de Ouro, Prata e Bronze, custeadas pelo PIBID FIFE. 

  
Foto 03: Premiação adquirida com recursos PIBID FIFE-FEF/ CAPES 



 

Foto 04: Premiação adquirida com recursos PIBID FIFE-FEF/ CAPES e doação de leite 

 

 

Segue abaixo as fichas de inscrição, fotos com equipes gestoras das escolas convidadas, 

campeonato e entrega das premiações. 

 

 

 

 

Foto 05: Ficha de inscrição para a escola participante EELAS 



 

Foto 06:  Ficha de inscrição para a escola Cáfaro 

 
Foto 07: Visita dos bolsistas do PIBID a equipe gestora do Cáfaro 

 

Foto 08: Ficha de inscrição para a escola JAP 



  

Foto 09: Visita dos bolsistas do PIBID a equipe gestora do JAP 

 

Foto 10: Ficha de inscrição para a escola Saturnino 

 



  

Foto 11: Visita dos bolsistas do PIBID a equipe gestora do Saturnino 

 

Foto 12: Ficha de inscrição para a escola Tanuri 



 
Foto 13: Visita dos bolsistas do PIBID a equipe gestora do Tanuri 

 
Foto 14: II Campeonato de Equações do Segundo Grau. 

 



 

 

Foto 15: II Campeonato de Equações do Segundo Grau. 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: II Campeonato de Equações do Segundo Grau. 



 

Foto 17: II Campeonato de Equações do Segundo Grau. 


