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Jogos de raciocínio

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e
suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Educação Física, Física, Matemática

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -
linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos
sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões
individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à
diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.
[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, ampliando
repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e culturais, mobilizando
esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas criativas de interesse individual e/ou
coletivo.
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo,
desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los.

Estratégia de aprendizagem

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando a participação do
estudante, Dinâmica de grupos, Dramatização, Elaboração de fichamento, Ensino com
pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Ensino híbrido, Estudo dirigido,
Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou
jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e interativos, Leitura textual de gêneros e temas
diversos em sala ou na biblioteca, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos
móveis utilizando sites, Práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, Produção de
materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Resolução de exercícios, Sala de
aula invertida, Seminário sobre temáticas em estudo, Solução de problemas, Tempestade
cerebral (Brainstorming), Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários

Quadro, pincel, data show, TV, internet, plataforma digital, jogos de tabuleiro, eletrônicos,
"campo" de futebol de botão (estratégias e tomada de decisões), livros e revistas.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Os estudantes serão instigados a produzirem e participarem de jogos variados, realizando
autoavaliações ao longo do semestre e outras avaliações. O professor também analisará se
a eletiva contribui para o desenvolvimento do raciocínio e melhora em outros componentes
curriculares.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação diagnóstica, participação, produção de materiais, redações e pesquisas,
autoavaliação, trabalhos em equipe e individuais, desempenho em outros componentes
curriculares.

Referências
Currículo em movimento.

Playlists indicadas:

Damas

https://youtube.com/playlist?list=PLuAtJiuD8IQAQ2rD1w9JoSeHfIEu_n3K5

Xadrez

https://youtube.com/playlist?list=PLoLfkh9Fe29qKKfTJP-uCMzcSw-Eb5aZF

Sudoku

https://www.youtube.com/watch?v=Pu55WURqw0c&ab_channel=ProfGilberto

Futebol de Botão

https://youtu.be/X4LH7tG3Cdc
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

marco.silva1@edu.se.df.gov.br
Marco Aurélio Silva
CED 05 DE TAGUATINGA


