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REVISANDO E JOGANDO 

 

 

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, dinâmica de grupos, estudo 

dirigido, gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, jogos lúdicos e interativos. 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

Quadro negro, giz/pincel, tesoura, canetinhas coloridas, cartolina, cola branca, e se for preciso 

materiais recicláveis (caixa de leite, caixa de papelão, entre outros). 

 

 

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

 

Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

1) Como a eletiva vai atingir os objetivos? 

A partir do momento que o professor perceber o interesse dos alunos na aula e nos jogos, pode-

se dizer que é um ponto positivo, visto que os alunos já estarão se conectando com os 

conteúdos propostos. 

Eles se interessam, começam a entender e assim vão conseguindo aprender, logo quando 
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aprendem eles se concentram mais e começam a ter mais confiança 

neles mesmos para a resolver as atividades propostas, e assim o objetivo maior deve ser 

alcançado que é o aprendizado dos alunos. 

 

2) Como começarão as atividades? 

O professor dessa eletiva deverá elencar quais conteúdos serão revisados, para assim fazer a 

escolhas dos jogos, os mesmos devem ser chamativos e atrativos, tendo em vista que eles 

serão a peça chave dessa eletiva. 

 

3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? 

O professor da eletiva deverá introduzir o conteúdo no quadro dando uma breve explicação, e 

logo após montar grupos de 4 a 5 alunos onde os mesmos receberão do professor um manual 

de como construir os jogos (na bibliografia da eletiva foi disponibilizado alguns sites de ideias 

de jogos para facilitar a aprendizagem). Este manual de jogos deve ser montado 

detalhadamente após a escolha dos conteúdos que serão revisados, pois o mesmo será o 

protagonista principal da eletiva, fazendo com que os alunos possam aprender enquanto 

estiverem construindo e que no momento do jogo o conhecimento do conteúdo proporcione o 

raciocínio hábil). 

 

4) Como e em que momento haverá participação do aluno? 

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 nas aulas por coletividade e assiduidade, colaboração na construção dos jogos, 

interação/cooperação com os colegas no jogo. 
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