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GAMIFICAÇÃO DE APRENDIZAGENS/TRILHAS FORMATIVAS DIGITAIS 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Matemática e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Matemática 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 
modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 
como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 
[MAT06IF] Propor novas abordagens e estratégias para o enfrentamento de situações reais, de 
forma ética, criativa e inovadora, utilizando conhecimentos matemáticos associados ao domínio 
de operações e relações simbólicas e formais. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou 
dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Ensino em pequenos grupos, 
Estudo dirigido, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e interativos, Pesquisa 
em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Resolução de exercícios, 
Revisão das aprendizagens, Solução de problemas, Utilização de plataforma digital, Utilização 
de recursos audiovisuais (documentários/música/data show) 
 
Recursos materiais necessários 
Projetor (uso do Power point, jogo off line), computador, celular, caixa de som, acesso a internet. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
A partir do momento que o professor perceber o interesse dos alunos na aula e nos games, 
pode-se dizer que é um ponto positivo, visto que os alunos já estarão se conectando com os 
conteúdos propostos. 
Eleger conteúdos dos quais os alunos apresentem maior dificuldade de aprendizagem, na 
disciplina de matemática e propor alguns “JOGOS EDUCATIVOS DE MATEMÁTICA ”, on line 
ou mesmo off-line, no power point. Partindo do cenário que muitos inclusive nós professores 
tivemos que nos adaptar a maneira digitalizada de aprender, partindo desta iniciativa e que não 
podemos parar pois o conhecimento é dinâmico e flexível. 
A participação do aluno será em todos os momentos, desde a exposição do conteúdo, na 
participação da aula teórica até a construção dos jogos e o momento que eles estiverem 
jogando. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Participação por coletividade e assiduidade, colaboração na construção de jogos e interação 
dos colegas no jogo. 
 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

Referências 
- Ludicidade, jogos digitais e gamificação na aprendizagem (autores: Luciano Meira e Paulo 
Blikstein) 

 https://www.youtube.com/watch?v=SJU_ClygU4o 

 https://www.youtube.com/watch?v=o2rmtGlN2Vg 

 https://www.youtube.com/watch?v=4jLA0YtPaTc 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
hericacorreia.silva@se.df.gov.br 
HERICA CORREIA DA SILVA 
CED DONA AMÉRICA - PLANALTINA 
 


