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Resumo:  

O presente trabalho é referente a uma experiência em uma mini gincana realizada na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Franco Baglione, localizada no meio rural do 

município de São Borja e que é contemplada com o projeto de extensão: “A 

interdisciplinaridade entre matemática, física, química e biologia em espaços não-formais”. 

A mini gincana também teve a participação dos alunos bolsistas do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid. As atividades contemplaram aquecimento para 

criar um ambiente agradável e facilitar a interação entre eles. Como a escola já havia 

recebido algumas tarefas antecipadas, as equipes já estavam formadas cada uma com o seu 

nome, caracterização, grito de guerra, coreografia e a mascote. Para este dia o grupo 

utilizou jogos didáticos, em que cada um possuía regras e pontuação, para promover a 

disputa entre as equipes.  

Palavras-chave: Pibid; jogos; criatividade; dinâmica. 

1. Introdução  

Este trabalho descreve uma experiência realizada através do desenvolvimento de 

atividades diferenciadas envolvendo o ensino da matemática em uma escola do meio rural 

do município de São Borja, que foi possível através de uma parceria entre a Escola 
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Estadual de Ensino Fundamental Franco Baglione e o Instituto Federal Farroupilha - 

Campus São Borja, juntamente com os bolsistas do Pibid. O objetivo foi promover a 

integração entre alunos e professores oportunizando a vivência de atividades diversificadas 

na matemática e desenvolver o espírito participativo como atitude enriquecedora da 

formação do individuo, integrando o meio rural e urbano, levando a oportunidade de 

participar de projetos que buscam desenvolver uma educação com qualidade fazendo uso 

dos espaços não-formais, visto que os alunos se sentem mais a vontade, pois a sala de aula 

para eles, muitas vezes, não é um local agradável por ser o lugar em que ele tem estudar e 

muitos não gostam disso. É importante salientar ainda que na educação não-formal existe 

uma intencionalidade na ação e, por isso, prevê um grau de planejamento e de organização. 

Entende-se, pois, que um espaço não-formal seja um território que acompanha a trajetória 

de vida dos indivíduos, fora das escolas, em locais informais, porém com processos 

interativos intencionais (GOHN, 2006). Dessa forma, primeiramente, foi buscado o relato 

das professoras da escola e uma das colocações foi que a dificuldade maior apresentada 

pelos alunos estava na tabuada. Com o intuito de amenizar esta dificuldade foram 

desenvolvidos alguns jogos didáticos focando, em especial, na tabuada, mas também 

buscando mostrar novas alternativas de aprendizagem que estimule nos educando a 

construção do conhecimento e para que ele não perca, dia a dia, seu “bom-senso” 

matemático ao supervalorizar o poder da matemática formal. Dessa forma os bolsistas que 

atuam no programa também tiveram a oportunidade de conhecer uma realidade diferente 

da que estão acostumados, adquirindo uma experiência significativa para a sua formação, 

pois ao saírem da sala de aula e adentrando no universo da realidade escolar os futuros 

professores terão a ideia nítida de como é o cotidiano escolar conhecendo os alunos e suas 

dificuldades e aprendendo a lidar com elas. Com isso gerando novas formas de 

desenvolver os conteúdos de uma maneira que os alunos não criem uma expectativa 

negativa em relação à matemática e consigam relacioná-la ao seu dia a dia 

 

2. Relato da experiência: 

No dia da mini gincana os alunos esperavam ansiosos pelo inicio das atividades e 

como alguns dias antes foi solicitado pelos organizadores que cada equipe deveria criar o 

seu nome, grito de guerra, caracterização e coreografia já estavam prontos apenas 

aguardando o seu inicio. Primeiramente foi feito alguns exercícios de aquecimento e 

dançaram para descontrair, pois alguns alunos são mais tímidos, dessa forma incentivá-los 

a interagir mais com colegas e professores para que todos pudessem estar confiantes ao 
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participar das brincadeiras. O objetivo era aprender matemática de uma maneira 

descontraída proporcionando a todos conhecer uma nova proposta de ensino e 

aprendizagem, assim como aponta Fiorentini e Miorim: 

                                       Ao aluno deve ser dado o direito de aprender. Não um 'aprender' mecânico, 

repetitivo, de fazer sem saber o que faz e por que faz. Muito menos um 'aprender' 

que se esvazia em brincadeiras. Mas um aprender significativo do qual o aluno 

participe raciocinando, compreendendo, reelaborando o saber historicamente 

produzido e superando, assim, sua visão ingênua, fragmentada e parcial da 

realidade. (FIORENTINI E MIORIM, 190, p.3). 

 

Segue abaixo algumas das atividades desenvolvidas na escola que procuraram levar 

um aprender matemático de forma mais dinâmica e que provoque mais interesse nos 

conceitos da área para os alunos da referida escola. 

 

Trilha V ou F 

Confeccionada em TNT preto, com tiras transversais coloridas, também no mesmo 

material para demarcar o espaço das equipes e a posição em que se encontrava o 

competidor. Um dado, feito de cartolina contendo em suas faces as letras V, F, A, B, C e 

D, foi usado para marcar a alternativa escolhida. Para este jogo era necessário um 

participante de cada equipe, em que eram feitas perguntas envolvendo conteúdos da 

matemática aos participantes, estes utilizavam o dado para marcar a opção que julgava 

correta. Quando a resposta estava certa o participante passava para a próxima posição, se 

estivesse errada ficava no mesmo lugar. Vencia a equipe que atingisse tivesse mais êxito 

nas respostas sobre os conceitos da área.  

 

Imagem trilha V ou F 
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Pescaria 

Cinco participantes de cada equipe deveriam pescar dez peixes que se encontravam 

dentro de uma caixa de areia. Os peixes a serem pescados estavam posicionados em pé e 

no seu bico estava colado um ímã que seria atraído por outro ímã fixado na ponta da linha 

da vara de pescar. No verso do peixe estava fixada uma questão de matemática e o aluno 

deveria responder corretamente as questões para marcar ponto para a sua equipe.  

 

Imagem Pescaria 

 

Bingo da tabuada 

Foram distribuídas cartelas com 5 números distintos cada, sendo uma cartela para 

cada aluno. As questões envolviam a tabuada do 2 ao 10 e sorteadas uma a uma por um 

monitor, que aguardava o pronunciamento dos alunos sobre o resultado. Na medida que 

eles procuravam o resultado em sua cartela o monitor registrava no quadro, na medida em 

que os alunos preenchiam a sua cartela, ou seja, conseguiam encontrar primeiro todos os 5 



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

 
  

números, gritava “bingo”. A cartela, então era conferida, se marcado todos os números 

corretamente o aluno recebia uma premiação e a pontuação para a sua equipe.  

 

Imagem Bingo da tabuada 

Tangram 

O Tangram é um jogo (quebra-cabeça) originário da China e há estudos que 

consideram que foi criado há 4000 anos. Inicialmente questionou-se aos alunos se eles 

conheciam o mesmo, depois foi apresentado aos alunos as peças que compunham o 

quebra-cabeça que são 5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Também foi explicado 

para os alunos que com essas peças é possível formar milhares de figuras diferentes. Após 

foi distribuído quatro Tangram para cada equipe, logo em seguida apresentado ao primeiro 

grupo quatro figuras formadas com o jogo, sendo solicitado à primeira equipe que 

reproduzisse as figuras, porém as mesmas foram apresentadas de modo que uma equipe 

não enxergasse as figuras da outra equipe. O mesmo procedimento ocorreu com cada uma 

das equipes. Marcava ponto quem montasse as figuras em menor tempo. Esta atividade 

permitiu além da parte lúdica, para explorar a composição e a decomposição de figuras, 

também permitindo estabelecer relações entre as figuras. 
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Imagem Tangran 

3. Resultados da Experiência  

O evento foi uma experiência significativa para todos, pois possibilitou que 

indivíduos com vivencias diferentes estivessem reunidos em um mesmo trabalho, 

repensando novas metodologias para o ensino aprendizagem com o objetivo de tornar as 

aulas mais atraentes, dessa forma criando possibilidades para o aluno relacionar o 

conteúdo, em especial da matemática, com a realidade em que está inserido. 

Para os bolsistas do Pibid, a participação na mini-gincana agregou conhecimentos 

que incentivará a enxergar novos caminhos para no seu aperfeiçoamento profissional, pois 

são através de atitudes e práticas como essas que propiciam um envolvimento maior com a 

docência aos alunos em formação inicial. A experiência em participar de práticas escolares 

como sujeito ativo propicia a oportunidade de desenvolver na prática conceitos que são 

trabalhados apenas na teoria, percebendo assim que nem tudo o que é defendido por 

teóricos conceituados será a solução para problemas com que se apresentam normalmente 

em uma escola. Outro fato que é notório salientar, diz respeito a atuação como futuro 
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professor, pois através destas atividades não terão tantas dificuldade para criar novas 

estratégias de aprendizagem, nem receio ao trabalhar com atividades diferenciadas, estando  

cientes das realidades que enfrentarão no futuro ao estar á frente de alunos rebeldes, com 

dificuldade de aprender, desmotivados e com inúmeros problemas que não permitem ao 

professor desenvolver um ensino satisfatório. Por outro lado se este licenciando tem 

convicção de que está no caminho certo e que essas dificuldades não serão impedimento 

para seguir adiante. 

Trabalhar com atividades lúdicas para ensinar matemática às crianças do meio rural 

foi uma experiência muito satisfatória, pois são mais receptivos a trabalhar com atividades 

diferentes, apresentando uma menor resistência que as crianças e adolescentes da zona 

urbana. O êxito foi alcançado, pois os alunos se envolveram em todas as atividades, foram 

persistentes ao resolver as questões propostas e demonstraram espírito competitivo, mesmo 

apresentando dificuldades em relação ao conteúdo matemático, demonstrando assim que 

atividades diferentes e mais lúdicas são sempre bem-vindas no ato de ensinar. 
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