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RESUMO 
 

O presente trabalho é parte do Projeto Planejando atividades diferenciadas sobre tratamento 

da informação na escola básica, do Programa Unificado de Bolsas da USP, que teve início 

em agosto de 2016, desenvolvido em uma escola pública estadual, município de São Carlos, 

SP, em parceria com a professora responsável pelo sétimo ano C. Visando contextualizar e 

complementar os conceitos de gráficos estudados para uma melhor aprendizagem pelos 

alunos sobre este conceito, adaptamos o jogo “Jogo matemático da velha”. Os alunos foram 

divididos em duplas e cada uma recebeu um kit, contendo: 1 quadro do jogo da velha, 6 

marcadores ‘X’, 6 marcadores ‘O’, 9 fichas com gráficos e 9 cartões de perguntas e respostas, 

e 1 cartão com a regra do jogo. Cada dupla deveria decidir quem seria o ‘X’ e quem seria o 

‘O’. O primeiro jogador (jogador 1) deveria pegar uma ficha com o gráfico e o adversário 

(jogador 2) o cartão de perguntas e respostas, respectivo, e fazer as perguntas verificando se o 

jogador 1 acertou todas as questões, se sim, ele pode marcar com o seu marcador no quadro 

do jogo da velha, e passará a vez para o jogador 2 que deverá repetir todo o processo. Ganhará 

quem completar o jogo da velha primeiro, sendo na vertical, na horizontal ou na diagonal. 

Com o desenvolver do jogo percebemos que os alunos estavam interessados em continuar 

jogando para ver quem ganharia e que tinham mais vontade em participar quando havia uma 

competição entre eles. Observamos que, durante o jogo, os alunos relacionaram os conceitos 

desenvolvidos em sala de aula com as etapas do jogo. Presumimos que o jogo foi interessante 

para os alunos, pois se mostrou um recurso lúdico que alterou de algum modo a realidade do 

ensino na sala de aula e ao mesmo tempo se aproximou do cotidiano do aluno, possibilitando 

uma relação mais efetiva com as atividades desenvolvidas em sala de aula. Observamos 

também que o jogo proporcionou aos alunos uma relação com o outro, a qual associada com a 

linguagem utilizada pelos alunos, ajuda na interação e na conquista das relações sociais. 
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