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USO DE JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

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 

 

[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 

resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 

modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 

generalização. 

[MAT04IF] Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 

que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 

da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 

tecnológicos. 

[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, aulas orientadas, ensino em pequenos grupos, ensino individualizado, 

gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, jogos lúdicos e interativos, resolução de exercícios, 

solução de problemas. 

 

 

Recursos materiais necessários 

 

Jogos de damas, xadrez e gamão, baralhos, dominós, revistas de sudoku, revistas de quebra-

cabeças. 

 

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

 

Investigação Científica, Processos Criativos 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

1) Pela prática e repetição das situações identificadas nos jogos, o aluno começará a formar 

linhas de raciocínio lógico.   

2) Com a apresentação das regras dos jogos aos alunos. 

3) Verificando se o aluno está tomando uma decisão lógica para cada situação apresentada no 

jogo. 

4) Logo após a apresentação das regras de cada jogo, o aluno poderá começar a desenvolver 

sua própria linha de raciocínio com relação ao jogo em questão. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

Avaliação formativa baseada na observação do entendimento dos procedimentos dos jogos por 

parte do aluno  
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