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RESUMO 

Este 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. As atividades abordam os conteúdos do bloco de Tratamento 

da Informação, desenvolvidas em uma escola pública estadual do município de São 

Carlos, SP em parceria com o professor responsável pelo sétimo ano C. Durante 4 aulas, 

foi desenvolvido com os alunos o conteúdo referente aos três M: Moda, Média 

(Aritmética e Ponderada) e Mediana, e ao final de cada aula, foi proposta uma pequena 

avaliação com algumas questões básicas do conteúdo, para verificar a aprendizagem dos 

alunos. Nas aulas 5 e 6 foi proposto o jogo de Batalha Naval dos 3 M´s, elaborado para 

este projeto, com o objetivo de analisar a influência do mesmo no desempenho dos 

alunos, antes e após o jogo, ou seja, se houve benefícios em relação ao aprendizado do 

conteúdo. A sala foi dividida em grupos e cada grupo era representado por um 

barquinho do jogo. Foram distribuídas questões, como coordenadas, de A a R, onde em 

cada uma dessas coordenadas, havia uma pergunta sobre média, uma sobre moda e uma 

sobre mediana. Os jogadores só poderiam atacar outro barquinho e andar, se acertassem 

as respostas das coordenadas. As instruções eram as seguintes: O valor da moda foi 

representado na linha horizontal; o valor da mediana na linha vertical; o valor da média, 

seria o ponto em vidas que seria retirado dos grupos que fossem atacados. O jogo foi 

realizado durante duas aulas. Ganharia o grupo que ficasse com mais vidas, sendo que 

cada grupo, começou com 30 vidas. Após o jogo, foi realizada uma avaliação individual 

com questões semelhantes às questões das avaliações anteriores, isto é, das aulas 1 a 4, e 

também das questões propostas no jogo, aulas 5 e 6. Observamos que o jogo pode ter 

exercido influência no desempenho dos alunos, pois antes do jogo, o desempenho foi o 

seguinte: em moda 63,8% de acertos, em média aritmética 69,6%, em média ponderada 

60,7% e em mediana 64,3%, após o jogo, o desempenho foi: em moda 95,7%, média 

aritmética 78,3%, em média ponderada 53,5% e mediana 85,7%, esses dados referem-se 

aos alunos que realizaram ambas as avaliações, aulas 1 a 4 e 5 a 6. Quando 

mailto:joao.mardegan.ribeiro@usp.br
mailto:epaprado@icmc.usp.br


 
 

contabilizamos todos os alunos, incluindo aqueles que só realizaram uma das avaliações 

os resultados haviam sido, em moda 64,1% de acerto, em média aritmética 61,5%, em 

média ponderada 56,7% e em mediana 61,7%, e após o jogo, o desempenho foi: em 

moda 96,7% de acertos, média aritmética 83,3%, média ponderada 53,3% e em mediana 

90%. Podemos notar então, que os jogos contribuíram para melhorar o desempenho dos 

alunos, em todos os tópicos, exceto em média ponderada, o desempenho dos alunos 

melhorou. De tal forma, o baixo rendimento em ponderada pode ser dado pelo fato da 

maioria das questões propostas no jogo no quesito média, terem sido de Aritmética, 

assim, eles não tinham muitas questões de média ponderada para resolver. O que nos 

indica que, de uma próxima vez, é necessário equilibrar as questões antes da avaliação 

ou elaborar uma avaliação mais próxima do que vou desenvolvido em sala de aula. 
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