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Resumo 

 Esse trabalho pretende relatar o desenvolvimento de um jogo sobre 

equações, no 7º ano do ensino fundamental, na Escola Estadual Ary Pinto das 

Neves, no município de São Carlos, interior do estado de São Paulo, aplicado 

no quarto bimestre de 2012, no estágio de iniciação a docência PIBID-CAPES-

USP-ICMC, (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior realizado na 

Universidade de São Paulo, no Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação), Sob a supervisão de Mirela Okamuro e Orientação da 

professora doutora Esther Almeida Pacheco Prado. A atividade foi realizada em 

cinco turmas de sétimos anos, em uma aula de 50 minutos, cada turma havia 

em média 30 alunos, a atividade ocorreu em aula normal, pois o professor da 

sala neste caso, a própria Mirela, nos cedeu seis aulas por turma,  a professora 

sempre presente durante todas as atividades. A atividade consiste em um jogo 

de boliche, onde temos um conjunto de pinos marcados com a letra “X” ou „Y” e 

estes estarão em fila  em mais ou  menos 5 metros de distancia do jogador , 

este então lança a bola em direção aos pinos e anota na sua tabela de 

pontuação quantos pinos “X” e quantos pinos „Y” ele derrubou , sendo assim 

ele fará quatro lançamentos e anotará os valores obtidos para cada operação 

presente na tabela. O próximo jogador do grupo  fará o mesmo procedimento e 

assim sucessivamente até todos os integrantes do grupo terminarem de 

completar a tabela. Esse grupo então passa a contabilizar os pontos 

resolvendo as equações e enquanto isso o grupo seguinte começa a jogar e 

repetir a mesma sistemática do grupo anterior. Ao final , após todos os grupos 

jogarem e contabilizarem os pontos indicaremos o grupo vencedor que será 

aquele eu obteve maior número de pontos na cartela. Após terminado o jogo 

faremos uma breve explicação  sobre o conteúdo de equações usando o jogo 

que acabamos de aplicar e começaremos a questionar o conceito de igualdade 

e balanceamento  das equações através de exercícios que vamos aplicar a ao 

mesmo conteúdo do jogo. O jogo foi bem aceito pelos alunos, teve uma efetiva 

participação dos mesmo, por ter sido aplicado no pátio deixou a atividade com 
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mais cara de brincadeira e afim de saber o resultado da brincadeira os alunos 

se empenhavam em aprender o conteúdo ministrado. 

 


