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INTRODUÇÃO 

Ensinar Educação Física vai muito além de trabalhar as modalidades 

esportivas convencionais, adaptando o conteúdo das aulas à individualidade de 

cada aluno e a fase de desenvolvimento em que estes se encontram. Cavalli 

(2012) disse que ignorar os benefícios da ludicidade no processo de ensino e 

aprendizagem é perder uma excelente oportunidade de promover o ensino.  

As aulas de Educação Física no ensino fundamental auxiliam no 

desenvolvimento nas demais matérias trabalhadas no âmbito escolar, como a 

matemática, através desses jogos e brincadeiras, a resolução dos problemas 

envolvidos em jogos possibilita o desenvolvimento de estratégias para melhor 

compreensão dos conteúdos trabalhados da disciplina, fazendo com que a 

matemática seja vista com outros olhos pelos alunos. O profissional deve ter a 

visão de que o jogo pode representar um instrumento importante no ensino da 

Matemática, é uma estratégia que pode apresentar bons resultados, fazendo 

com que o aluno tenha condições de intervir mais diretamente no seu processo 

de aprendizagem, se for considerado dentro de uma estrutura pedagógica, que 

tenha como finalidade principal a facilitação de apreensão de um determinado 

conteúdo. 

 A escola torna-se uma difusora de conhecimentos e habilidades, e é 

nela que o aluno passa grande parte de seu tempo. Com isso, os alunos 

estabelecem mais liberdade nas aulas de Educação Física por ser um 

ambiente aberto e prazeroso, é durante estas aulas que as atividades lúdicas 

aparecem mais visivelmente, podendo ser utilizadas de várias formas com a 

mesma finalidade, desenvolver o indivíduo. A utilização das atividades lúdicas 

no desenvolvimento da aprendizagem do ensino da matemática como 

pesquisa, foi escolhida por ser uma matéria de raciocínio lógico, no qual 

procuramos a melhor progressão do aluno se a aprendizagem estiver 

correlacionada com atividades lúdicas. 

 

OBJETIVOS 

Analisar se o uso de jogos e brincadeiras nas aulas de Educação Física 

Escolar poderá contribuir com o aprendizado logico matemático. 

 

 



METODOLOGIA 

 

 Segundo Menino e Santos (2004), “Um ensino centrado na resolução de 

problemas, no contexto de experiências de aprendizagem diversificadas, deve 

privilegiar o estabelecimento de conexões dentro da própria Matemática e da 

Matemática com outras áreas (...)”, assim nossa pretensão é analisar se o uso 

de jogos e brincadeiras que necessitam de conhecimentos básicos da 

matemática para o desenvolvimento dos mesmos, podem contribuir na melhora 

do desempenho na resolução de avaliação matemática. 

 Desenvolveremos um estudo de caso, sendo que a amostra será 

composta por alunos e alunas do 6° ano do ensino fundamental de uma escola 

municipal de uma cidade do noroeste paulista. 

 Será feita a análise do desempenho dos alunos em duas avaliações 

matemáticas, feita pré e pós intervenção.  

 A intervenção será constituída por 9 aulas, realizadas as segundas, 

quartas e sextas-feira por 3 semana consecutivas, que conterão jogos para 

estimular o desenvolvimento de conteúdos matemáticos, sendo estes os 

mesmos constantes nas avaliações realizadas pelos alunos, pré e pós 

intervenção. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

  Incialmente será elaborada uma avaliação da disciplina de 

Matemática, contendo cinco (5) questões sobre divisão, multiplicação e 

fatoração, sendo questões elaboradas com ao auxilio da professora da 

disciplina e de acordo com o currículo escolar. Após a correção das avaliações, 

será analisada a quantidade de acertos e erros e os alunos serão classificados 

segundo as notas recebidas de zero (0) a dez (10), utilizando apenas números 

inteiros. 

 Em um segundo momento, serão desenvolvidos e aplicados jogos e 

brincadeiras a serem realizados durantes as aulas de Educação Física dos 

alunos, tendo o acompanhamento da professora de Educação Física 

responsável. As atividades tem o objetivo de fazer com que os alunos utilizem 

seus conhecimentos da matemática, em especial a multiplicação, divisão e 



fatoração, para que assim eles consigam bons resultados nos referidos jogos. 

Essa intervenção acontecerá em 12 (doze) aulas, sendo 3 (três) aulas por 

semana, durante 4 (quatro) semanas seguidas. 

 Após as aulas direcionadas, os alunos passarão novamente por uma 

avaliação, nos mesmos moldes da primeira e os resultados serão comparados 

entre ambas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Na avaliação pré intervenção, constatou-se uma grande dificuldade dos 

alunos e durante as atividades para o desenvolvimento do pensamento logico 

matemático, houve uma grande participação dos alunos e interesse nas 

mesmas. Ao decorrer das aulas apresentadas, já se percebeu que em certos 

alunos houve um bom desenvolvimento no raciocínio logico matemático. 
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