
 
 
 
 

 Módulo:  
 

 Jogos para o Ensino 
de Matemática 

 
 
 
 

Professores responsáveis: Cristiane de Mello 
                                                 Loisi Carla Monteiro Pereira 
                                                 Luzia da Costa Tonon Martarelli 
                                                 Marcelo Leonardo dos Santos Rainha 



CRONOGRAMA: 
 

Semana Jogo Data Horário Atividades 

Semana 
01 

Jogo 
1 

 
13/10 

19h - 20h 

▪ Live de apresentação do módulo 
▪ Formulário de perfil 
▪ Vídeo explicativo do jogo 
▪ Questionário do jogo no formato Formulário  
▪ Material do jogo em PDF (regras, 

questionário, descrição do material para 
confecção e aplicação do jogo) 

16/10 
16h 

▪ Prazo final para a entrega do Questionário 
do jogo no formato Formulário 

▪ Vídeo explicativo do Questionário do jogo 

18h – 20h 
▪ Encontro síncrono para discutir o jogo e seu 

questionário  

Semana 
02 

Jogo 
2 

20/10 16h 

▪ Vídeo explicativo do jogo 
▪ Questionário do jogo no formato Formulário 
▪ Material do jogo em PDF (regras, 

questionário, descrição do material para 
confecção e aplicação do jogo) 

23/10 
16h 

▪ Prazo final para a entrega do Questionário 
do jogo no formato Formulário 

▪ Vídeo explicativo do Questionário do jogo 

18h – 20h 
▪ Encontro síncrono para discutir o jogo e seu 

questionário 

Semana 
03 

Jogo 
3 

27/10 16h 

▪ Vídeo explicativo do jogo 
▪ Questionário do jogo no formato Formulário 
▪ Material do jogo em PDF (regras, 

questionário, descrição do material para 
confecção e aplicação do jogo) 

30/10 
16h 

▪ Prazo final para a entrega do Questionário 
do jogo no formato Formulário 

▪ Vídeo explicativo do Questionário do jogo 

18h – 20h 
▪ Encontro síncrono para discutir o jogo e seu 

questionário 

Semana 
04 

Jogo 
4 

3/11 16h 

▪ Vídeo explicativo do jogo 
▪ Questionário do jogo no formato Formulário 
▪ Material do jogo em PDF (regras, 

questionário, descrição do material para 
confecção e aplicação do jogo) 

6/11 
16h  

▪ Prazo final para a entrega do Questionário 
do jogo no formato Formulário 

▪ Vídeo explicativo do Questionário do jogo 

18h – 20h 
▪ Encontro síncrono para discutir o jogo e seu 

questionário 

 


