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Tema: Situações problema envolvendo raciocínio lógico e matemática básica.

Objetivo: Levar o aluno a interagir com seus colegas resolvendo atividades e trocando 
idéias e conhecimentos matemáticos.

Desenvolvimento: Nós,  Equipe  Pedagógica,  Direção  e  Professora  de  matemática, 
agrupamos  os  alunos  no  pátio  e  os  convidamos  para  participarem  da  Gingana  de 
Matemática,  que os  pontos  seriam válidos  para  uma Gincana  Tradicional  de  Educação 
Física. Esta atividade seria uma prova de 20 questões para serem resolvidas em grupo (cada 
turma recebeu quatro provas), sendo uma competição entre as turmas, os alunos teriam três 
aulas  para  resolverem  as  questões.  Quanto  a  pontuação:  20  pontos  para  os  primeiros 
colocados e 10 pontos para os segundos e 5 pontos para os demais. A correção seria no dia 
seguinte  da  resolução  com  todos  os  alunos  participantes  presentes.  Eles  gostaram  e 
concordaram de participar. Desta forma no dia 06 de maio “Dia da Matemática” aconteceu 
a Gincana de Matemática.

Conclusão:  A princípio pensamos que os alunos não iriam se interessar em resolver as 
questões, mas ficamos muito surpresos quando presenciamos o interesse e a empolgação 
dos alunos, terminaram a resolução dentro do prazo estipulado. Conseguimos mobilizar os 
professores, no momento do intervalo estavam todos comentando o interesse dos alunos e 
até eles próprios discutindo sobre as questões de raciocínio lógico. No momento de falar as 
pontuações, a cada acerto era uma torcida maior que a outra. O maior número de acerto foi 
16 e o menor foi 12. Muitos alunos deram depoimento em aulas posteriores que adoraram e 
pediram para levar situações problemas desse tipo (que os levassem a pensar), foi muito 
bom, o objetivo foi alcançado, foi muito gratificante, pois os colegas professores gostaram, 
assim como os pais também elogiaram o dia da matemática na escola.   

Leonice Polônio Volsi.


