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INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do projeto de extensão Interação das Olimpíadas Brasileiras de Matemática 

das Escolas Públicas da Universidade de Passo Fundo foi proposta uma atividade 

envolvendo questões das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas e 

Privadas (OBMEP), as quais foram organizadas, utilizando o Power Point, de modo a 

compor um jogo de competição. A intenção de utilizar essa atividade foi levar uma 

proposta diferente das habituais, na qual os estudantes, além de exercitar o raciocínio 

lógico para a resolução das questões, também precisam demonstrar agilidade e associar 

respostas com símbolos e cores. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto trabalha durante todo o ano com questões das OBMEP e materiais lúdicos que 

auxiliam os estudantes  a resolver as questões e a abstrair os conteúdos estudados. Para 

modificar parcialmente a sistemática das oficinas, foi decidido realizar uma atividade que 

envolvesse competição entre grupos de alunos. O trabalho em grupo, influência na 

socialização, troca de ideias e discussão entre os integrantes, a fim de chegar a um acordo 

sobre a solução da questão. Nesse processo, o estudante é levado a argumentar e defender 

a validade de sua compreensão sobre a resposta correta, bem como, corrigir e explicar aos 

colegas que não chegaram à mesma conclusão. 

O jogo permite ao aluno se expressar e se socializar, trocando experiências com os 

colegas. Quando existe a busca por novas formas de ensinar utilizando jogos, propõe-se 

um estilo de autonomia a cada um, agindo por seus próprios méritos e tornando-se um 

agente ativo no processo de construção do conhecimento. Concorda-se com Grando 

(2004) ao afirmar que embora a matemática seja vista como confusa e desconexa por 

muitos dos alunos, o jogo torna-se facilmente um objeto engajado em ajudar o discente 

na compreensão de estruturas e conceitos de complexa apropriação. O uso de jogos e 

atividades mediadas pelo professor que apresentem outras visões sobre a matemática e 

seus aspectos, intui a capacidade de apropriação das investigações matemáticas realizadas 
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pelo estudante, de modo a modelar fatos e criar situações que deem sentido e condições 

para o desenvolvido de um pensar natural e racional. 

O jogo, intitulado como OBMEP Interativa é composto por dez questões que envolvem 

conteúdos variados, tais como frações, união e intersecção, tabuada, pensamento espacial 

e rotação, perímetro e área. Alguns deles ainda não foram trabalhados formalmente em 

sala de aula, porém, por meio do raciocínio proposto pela OBMEP, é possível chegar à 

solução.  

Cada questão tem quatro alternativas, apresentadas em quatro quadros com cores distintas 

e simbolizadas por quatro figuras geométricas, sendo triângulo azul, círculo verde, 

quadrado roxo e pentágono (Figura 1). Como o jogo foi formulado no Power Point, cada 

pergunta utiliza três slides, o primeiro contém apenas a pergunta, o segundo contém a 

pergunta e as alternativas e o terceiro traz a resposta correta. Cada grupo recebe duas 

placas com frente e verso. Em uma delas estão dispostas as cores vermelho e roxo com 

suas respectivas figuras e, na outra placa, estão as cores verde e azul, também com suas 

figuras correspondentes. Primeiramente, será apresentada a pergunta, para leitura, 

seguida da pergunta com suas opções de resposta. O grupo deverá solucionar o problema 

e erguer a placa que contém a figura geométrica correspondente à da caixa de texto com 

a resposta que julgar correta. O primeiro grupo que erguer a placa correta receberá 2 

pontos e os demais grupos quer erguerem a placa com a resposta correta receberão um 

ponto.  

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 

 

O jogo propôs a resolução de problemas de modo não convencional, motivando os 

estudantes a resolver as questões de maneira correta e rápida, permitindo a troca de 

conhecimento entre as equipes, bem como, a compreensão de conteúdos essenciais da 

matemática que não estavam bem esclarecidos. A atividade envolveu os alunos e cumpriu 

seu objetivo, uma vez que os mesmos empenharam-se para ganhar o jogo. 
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ANEXOS 

 

Figura 1: Placas 

 
Fonte: autores 

 

 

Figura 2: Oficina 

  
Fonte: autores 

 

 

 


