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INTRODUÇÃO 

Esta atividade foi planejada para aplicação na escola municipal Hebert José de Sousa, 

uma vez que a partir das observações realizadas, foi possível constatar que a maioria dos 

alunos apresentam dificuldade com divisão. Então, este conteúdo foi abordado em 

diversas aulas, com diferentes metodologias, e essa aula com boliche foi planejada com 

intuito além de interagir os alunos, avaliar a absorção do conteúdo após as aulas. Com 

base em Jennifer Groff, especialista norte-americana em educação, autora do estudo Os 

Potenciais dos Ambientes Baseados em Jogos para Dados de Aprendizagem Integrados 

e Imersivos, afirma: "Os jogos são mais eficazes que as avaliações tradicionais para 

mensurar o aprendizado de competências como colaboração, resolução de problemas e 

pensamento sistêmico", além disso, o uso de jogos se faz pertinente segundo Smole 

(2007): 

 “ O trabalho com jogos nas aulas de matemática quando bem 

planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como 

observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, 

reflexões, tomada de decisões, argumentação e organização, que estão 

estreitamente relacionadas ao chamado raciocínio lógico”.  

Com o aporte em tal fundamentação teórica temos construídos nossas 

intervenções.  
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JUSTIFICATIVA 

A escolha dessa atividade se deu devido a dificuldade que a maioria dos alunos 

apresentam com o conteúdo de divisão, ao longo das intervenções realizadas foi possível 

perceber que os alunos não tinham ao menos internalizado o conceito de divisão. Devido 

a isso, foi traçado um plano de atividades, onde a primeira foi uma aula de divisão com 

materiais concretos, a segunda aula foi de divisão com o algoritmo de Euclides e divisão 

pela subtração, a terceira aula é esta de boliche, como uma avaliação da absorção do 

conteúdo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A aula se desenvolveu da seguinte forma: 

● No primeiro momento o jogo boliche foi apresentado aos alunos, conversamos 

para ver quem já conhecia o jogo, quem já havia jogado, alguns alunos jogaram, 

outros conheciam mas nunca tiveram a oportunidade de jogar. Então, os alunos 

tiveram esse tempo livre para arremessar a bola, de modo que todos tivessem a 

oportunidade, para os discentes se familiarizarem com o jogo. 

○ Eram dados conselhos em relação ao posicionamento do corpo para dar 

equilíbrio e favorecer a direção do arremesso.  

● No segundo momento, a turma foi dividida em dois grupos, de modo que cada 

grupo formava uma fila indiana, o nome do integrante de cada "time" é anotado 

no quadro de pontos. Para incentivar mais, foi liberado que eles escolhessem uma 

cor para representar o grupo. Ambos os times jogavam na mesma "pista", de forma 

que se alternava as jogadas. 

○ Escolhe se um número que será o dividendo, por exemplo 18 

○ Serão fixados nos pinos os divisores de 18 

○ Caso o aluno derrube o pino de número 3 por exemplo, deverá efetuar a 

operação 18/3, sendo que a pontuação obtida será o quociente da divisão; 
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○ Caso o aluno derrube mais de um pino, deverá efetuar uma operação para 

cada divisor acertado, sendo que a pontuação obtida será a soma dos 

quocientes das divisões; 

○ Se o aluno não conseguir efetuar a divisão sozinho, este se volta para sua 

equipes, afim de juntos chegarem aí resultado; 

○ Utilizamos a seguinte dica para auxiliar os alunos no processo 

■ Se a divisão é 15/3, cada integrante do grupo coloca 3 dedos , estes 

são somados até que o resultado seja 15, ao alcançar o 15, conta-

se quantos alunos foram necessários para se chegar a tal resultado, 

no caso serão 5 alunos o qual será o quociente da divisão 

 

CONCLUSÃO 

O jogo é ótimo para colocar o educando em uma situação inesperada, incentivando-o a 

um constante processo de aceitação e ressignificação, haja visto que as situações em sua 

grande maioria inusitadas. Além de estimular o trabalho em equipe, levando o alunos a 

uma troca de conhecimentos riquíssima, uma que é um cenário onde eles ensinam de 

"igual" pra "igual". 

Os discentes se mostraram bastante entusiasmados com o jogo uma vez que foi uma 

experiência nova para eles relacionar a matemática com um jogo conhecido, além de 

colocar os alunos em uma situação desafiadora, visto que alguns tinham a certeza que 

sairiam bem por ser "bom" em divisão e acabava sendo surpreendido por não ser tão bom 

de mira, já outros que geralmente ficam desmotivados por não se considerar bom em 

matemática se via motivado com sua habilidade em acertar o alvo. 

Acreditamos que os objetivos foram alcançados e que esse jogo é uma ótima sugestão 

para se aplicar em uma turma que está estudando divisão ou adaptá-lo de acordo com o 

conteúdo que está sendo abordado. 
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