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Resumo:  

A referida proposta de pôster apresenta como objetivo expor as atividades realizadas na V 

Edição da Gincana de Matemática da Escola Estadual de Ensino Médio Tricentenário no 

município de São Borja-RS. A Gincana contou com a participação, durante o seu 

desenvolvimento e organização, dos alunos bolsistas do PIBID Matemática do Instituto 

Federal Farroupilha- Campus São Borja. A preparação e aplicação dessa gincana de 

matemática teve o intuito de provocar a motivação os alunos para esta disciplina, através 

de atividades lúdicas e diferenciadas das vivenciadas em sala de aula. Desta maneira, o 

ensino da Matemática através de competições recreativas, oportunizou ao alunado da 

escola o desenvolvimento do senso crítico, a ampliação do raciocínio lógico e o estímulo 

para o uso da criatividade. 

Palavras-chave: Competição; Matemática; Ludicidade; PIBID.  

1. Introdução  
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O trabalho consta de atividades desenvolvidas na V edição da Gincana de 

Matemática da Escola Tricentenário, coordenada pelas professoras de Matemática em 

parceria com os alunos bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência) do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha- 

Campus São Borja, financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior).  

A gincana matemática é uma atividade didática destinada a alunos matriculados nos 

anos finais do Ensino Fundamental (6º a 9º anos) e 1ª série do Ensino Médio Politécnico do 

turno matutino e tem por objetivo desafia-los a cumprir tarefas de raciocínio lógico e de 

conhecimento teórico-matemático, bem como desenvolver o senso crítico e a capacidade 

de criar com originalidade.  

A atividade planejada partiu da premissa de que o uso de jogos e desafios, se 

convenientemente planejados, são recursos pedagógicos eficazes para a construção do 

conhecimento matemático. Para que isso aconteça é fundamental fazer uso de situações-

problema que confrontem os alunos a diferentes obstáculos e exijam a sua superação, ou 

seja, situações nas quais os educandos possam refletir, experimentar, ousar e agir durante 

as tarefas propostas partindo dos conhecimentos acumulados na vida escolar e social.  

Outro motivo para a introdução da gincana, como atividade diferenciada, é a 

possibilidade de diminuir dificuldades apresentadas por muitos de nossos alunos, que 

temem a disciplina e sentem-se incapacitados e desmotivados a aprendê-la. A 

aprendizagem e a utilização dos conhecimentos matemáticos podem ser realizadas além do 

ambiente escolar, pois se entende que a Matemática não é simplesmente uma disciplina, 

mas também uma forma de pensar. Deve-se, nessa oportunidade, divulgar a Matemática 

como área do conhecimento humano, sua história, suas aplicações no mundo 

contemporâneo e sua ligação com outras áreas do conhecimento.  

Com a gincana, a escola busca estimular o crescimento coletivo e individual para a 

inserção dos alunos no mundo das relações sociais. Preocupa-se assim com a qualificação 

do estudante, despertando nesses a importância da matemática no cotidiano, enriquecendo 

a rotina escolar, interagindo com os colegas e percebendo-a como uma linguagem viva que 

tem sua beleza própria. 

 

2. A Ludicidade no Ensino da Matemática 

A referida gincana foi desenvolvida com o intuito de proporcionar aos discentes 

uma atividade diferenciada através da elaboração de práticas lúdicas pedagógicas dentro de 
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conceitos matemáticos, tornando também, dessa forma, possível a troca de experiência 

entre alunos, professores, bolsistas do PIBID e comunidade escolar. Outro motivo para a 

introdução da gincana de Matemática foi a avaliação do IDEB em 2009, quando a escola 

obteve nota 2,7 e ainda a possibilidade de diminuir dificuldades apresentadas por muitos 

desses alunos, que temem a disciplina, e sentem-se incapacitados para aprendê-la.  

Uma gincana escolar é basicamente uma atividade composta com inúmeros jogos, 

ou seja, possui objetivos similares a estes. Os jogos são excelentes ferramentas educativas 

para a compreensão e fixação de conceitos e técnicas matemáticas, podendo ser aplicadas 

em diferentes níveis de ensino, tornando o contato do com a matemática aluno mais 

agradável, como destacada por Smole (2007): 

Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, barulho e uma certa 

alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o caderno e o 

lápis. Essa dimensão não pode ser perdida apenas porque os jogos envolvem 

conceitos de matemática. Ao contrário, ela é determinante para que os alunos 

sintam-se chamados a participar das atividades com interesse. (SMOLE, 2007,p. 

10) 

No âmbito dos documentos oficiais os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), 

texto norteador para ações no campo da educação matemática, sobretudo na escola pública, 

destaca a respeito dos jogos que estes se constituem numa forma interessante de propor 

problemas, pois permite apresentá-los de modo atrativo e favorecem a elaboração de 

estratégias de resolução. Propiciam a simulação de situações - problema que exigem 

soluções vivas e imediatas, estimulando o planejamento das ações; possibilitam a 

construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem-se 

rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural no decorrer da ação, sem deixar 

marcas negativas. 

Contudo trabalhar com projetos diferenciados, incentiva o aluno a estimular a sua 

curiosidade e o interesse. A partir de sua participação em projetos pedagógicos do porte de 

uma gincana, o aluno, consegue relacionar melhor os ensinamentos com a realidade, 

elaborando assim estratégias para a construção do conhecimento. Dessa forma Brasil 

(2008) salienta: 

Adotar a metodologia do trabalho com projetos pode possibilitar aos professores 

colocar em ação aulas investigativas, as quais permitem aos alunos o 

rompimento do estudo baseado no currículo linear. Eles terão uma maior chance 

de ampliar seu raciocínio, rever suas concepções e superar suas dificuldades. 

Passarão a perceber a Matemática como uma construção sócio histórica 

impregnada de valores que influenciam a vida humana, aprenderão a valorizar a 

criação do saber. (BRASIL, 2008,p.85) 

Ensinar matemática por meios de jogos, além de ser mais lúdico, desperta o 

interesse e aumenta as habilidades lógicas do aluno e facilita na produção de 
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conhecimentos mais ligados ao cotidiano, ou seja, pode ser considerada uma forma mais 

atraente de ensinar problemas, fascinando, dessa maneira, os discentes e favorecendo assim 

o desenvolvimento de novos métodos para chegar à solução de problemas formulados pelo 

professor.  

Então, ensinar por meio de jogos é sem dúvidas um ótimo recurso para que as 

crianças aprendam brincando, como está escrito nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN, 1998, p. 46): “[...] os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, 

pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade 

na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções”. Além disso, quando 

desenvolvidos em grupos podem auxiliar no modo de conviver socialmente e também 

despertar aspectos emocionais e morais das crianças. 

Pode-se afirmar a existência de vários tipos de jogos: jogos de raciocínio, 

estratégias, cartas, passatempo, tabuleiros, entre outros. Mas os jogos pedagógicos, ao 

contrário dos outros tipos, não se caracterizam apenas por ser uma base de entretenimento, 

mas também podem contribuir para auxiliar na assimilação de vários conteúdos. 

 Enfim, buscou-se desenvolver na escola um trabalho dentro desses parâmetros, no 

qual a Matemática seja capaz de ser parte integrante de projetos que visam auxiliar o aluno 

a desenvolver sua capacidade de trabalhar coletivamente, motivando-o a se interessar pela 

aprendizagem dos conceitos da área e percebendo-a de forma mais lúdica e inserida em seu 

dia-a-dia. 

3. Descrição das atividades 

As atividades propostas durante a realização da Gincana estão apresentadas na 

tabela a seguir. 

Tabela 1: Atividades recreativas da V Gincana de Matemática da Escola Tricentenário. 

Tarefa Descrição 

Torre de Hanói Um integrante de cada equipe deverá 

apresentar-se para o cumprimento da prova 

que tem como objetivo transportar a torre 

de disco para o outro pino, movendo um 

disco de cada vez, e nunca o menor pode 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

ficar embaixo do maior. Procurar fazê-lo 

utilizando o mínimo de movimentação 

necessária. Pontua a equipe que primeiro 

transportar a torre. 

Corrida do sentado 

 

Corrida de ida e volta onde os participantes 

um de cada equipe ao mesmo tempo, 

correm sentados e não podem usar as mãos 

pra nada. Na ida, quando chegarem à 

metade do percurso terão que responder 

uma questão envolvendo raciocínio lógico, 

assim que responder deverá voltar. 

Pontuam 50 pontos quem chegar primeiro e 

mais 50 pontos se acertar a questão. 

Boliche cego 

 

Jogam um participante de cada equipe. É 

um boliche comum, com pinos valendo 10 

pontos cada, mas os participantes jogam de 

olhos vendados. O objetivo do jogo é 

derrubar o maior número de pinos. Cada 

equipe terá três tentativas para acertar. 

Quem conseguir derrubar o maior número 

de pinos vence a prova. 

Paródia em forma de vídeo clip 

 

A comissão organizadora entregou para 

cada equipe o nome de uma música, que 

devia transformar a letra numa paródia para 

temas da matemática e apresentar no dia da 

gincana na forma de um vídeo clip. 

Sólidos geométricos 

 

As equipes receberão uma lista contendo 

vários nomes de sólidos geométricos e que 

deverão ser arrecadados objetos 
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semelhantes aos sólidos. Pontua a equipe 

que mais conseguir objetos. 

Passa ou repassa 

 

É composta por questões que deverão ser 

respondidas individualmente. As perguntas 

serão direcionadas a um integrante de cada 

equipe. Você pode definir quem terá o 

direito à resposta usando o mecanismo que 

achar mais acessível, como, por exemplo, 

tocar um sino afastado igualmente dos dois 

integrantes. Aquele que tocar o sino 

primeiro, obrigatoriamente terá que 

responder; caso a resposta esteja correta sua 

equipe ganha 10 pontos e seu oponente 

recebe uma “torta na cara” caso a resposta 

esteja errada, o contrário ocorre: a equipe 

adversária ganha 10 pontos e este integrante 

recebe a “torta na cara”. 

Dança das cadeiras 

 

Forma-se um círculo com tantas cadeiras 

quantos forem os participantes que estarão 

representados por dois integrantes de cada 

equipe menos uma cadeira do total de 

alunos. Os assentos ficam voltados para 

fora. Coloca-se música e todos dançam em 

volta das cadeiras. Quando a música parar, 

cada um deve sentar numa cadeira. O 

participante que sobrar deverá retirar uma 

cadeira e responder a questão que está em 

baixo da mesma. Se acertar pontuará 10 

pontos para sua equipe, caso erre, a equipe 

não pontuará. 
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Numerobol 

 

Participam dois integrantes de cada equipe. 

Os participantes ficam sentados 

paralelamente às linhas laterais formando 

uma fileira, divididas em 2 equipes de 

número de integrantes igual. Cada jogador 

será numerado, na ordem da fileira, de 1 até 

10, por exemplo. O mesmo para a outra 

equipe. No centro haverá uma bola e ao 

sinal do monitor, que gritará um número, 

por exemplo, 7, os dois jogadores (uma de 

cada equipe) que corresponderem ao 

número falado, devem sair da fileira e 

ambas tentarão fazer uma cesta. Vale 

roubar a bola. 

Pula corda matemática 

 

Cada equipe deverá apresentar para a 

comissão organizadora quando solicitada, 

dois participantes que deverão pular corda. 

Um de cada vez, na ordem de apresentação 

começará pular quando ordenado, mas 

enquanto pula corda responde questões de 

tabuada, potenciação e raiz quadrada. A 

equipe que errar a questão ou queimar 

perde a vez, sendo eliminado da prova. O 

critério de avaliação será 10 pontos cada 

questão respondida corretamente. 

Circuito 

 

Atividade composta de várias tarefas. 

Vence quem conseguir passar por todos os 

obstáculos em menos tempo. 

4. Resultados da Pesquisa ou Experiência (Parciais ou Finais) 
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Através da organização e realização da V Gincana de Matemática da Escola 

Tricentenário favoreceu, aos bolsistas do PIBID e professores, a reflexão sobre a 

importância da inserção de práticas diferenciadas dentro de uma perspectiva lúdica no 

ensino e aprendizagem da matemática. 

Sendo assim, com a metodologia apresentada por essa atividade se tornou possível 

expor a matemática de maneira diferenciada da mostrada em sala de aula, aquela 

basicamente teórica, podendo através da gincana, aplica-la com situações do cotidiano, 

estimulando o raciocínio lógico e a resolução de problemas e desafios diversos.  

Por fim acreditamos através dos resultados obtidos que os objetivos dessa gincana 

foram alcançados. Os alunos conseguiram revalidar conceitos matemáticos aprendidos em 

aula passando a enxergar a disciplina com outro olhar, aprimorando assim sua atuação nas 

aulas, ou seja, encontram-se mais motivados nas execuções de suas tarefas escolares. 

5. Agradecimentos  

Agradecemos o apoio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) através do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência). Nosso muito obrigado, também para a Direção da Escola Estadual de Ensino 

Médio Tricentenário, professores, alunos e servidores da escola. E em especial destacamos 

o empenho dos alunos pibidianos, coordenadora e supervisora do PIBID Matemática do 

Instituto Federal Farroupilha- Campus São Borja. 

6. Referências 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Ciências da Natureza, 

Matemática e suas tecnologias. Brasília: 2008.135p. (orientações curriculares para o 

Ensino Médio; volume 2). 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

PCN. Parâmetros Curriculares Nacionais. Matemática: Ensino de primeira à quarta série. 

Brasília: MEC/SEF, 1997. 142p.  

 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ingnês; CANDIDO, Patrícia. Cadernos do Mathema 

- Jogos de Matemática de 6º a 9º ano. Porto Alegre, RS: Artmed Editora, 2007. 


