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Resumo
O relato da atividade profissional partilhada neste trabalho visa

ajudar na compreensão e otimização do uso dos jogos digitais
como recurso pedagógico.
O jogo foi adaptado para o ensino da matemática com o objetivo
de motivar e aumentar o interesse dos alunos, de modo a
aumentar o sucesso escolar dos alunos nesta disciplina.
A atividade foi implementada para perceber: se a utilização do
jogo digital é um fator de motivação; se promove interesse; se
facilita

a

aquisição

e

a

compreensão

de

conceitos

matemáticos e se pode promover a melhoria dos resultados
escolares

Contexto da prática profissional
As razões pelas quais decide utilizar jogos de computador no ensino

e aprendizagem da matemática, prende-se com a necessidade de
fazer algo mais pelos alunos com dificuldades de aprendizagem e
com insucesso na disciplina de Matemática bem como estimular e

motivar os alunos para a disciplina.
Com este relato pretende-se partilhar a prática da utilização de um
jogo

digital

que

teve

impacto

positivo

nos

resultados

da

aprendizagem de matemática, na motivação e no interesse dos
alunos do 8.º ano de escolaridade.

Contexto da prática profissional
O jogo está relacionado com os temas: simplificação de
expressões algébricas, concretização de variáveis e equações
de 1.º grau.

A razão da escolha destes tópicos foram duas de diferente natureza.

A primeira razão foi pelo facto de estes alunos, no 7.º ano, terem
revelado grandes dificuldades nestes tópicos.
A segunda razão foi a

que no

8.º

ano, no

tópico de

monómios/polinómios e equações, estes tópicos eram necessários
como pré-requisitos.

Relato da prática profissional
A metodologia de trabalho foi a seguinte: começou-se com a
aplicação de um pré-teste para avaliar os conhecimentos dos alunos
sobre os temas que iriam ser ensinados, depois procedeu-se à
aplicação do jogo em duas aulas de 45 minutos, por fim foram
aplicados um pós-teste e um questionário.

Relato da prática profissional
Os alunos da turma foram divididos em dois grupos, grupo A e
grupo B. Estes grupos foram constituídos com base nos resultados

do pré-teste e dos resultados do final do primeiro período na
disciplina de Matemática.

O objetivo desta divisão foi a constituição de dois grupos
homogéneos. De referir que o jogo foi aplicado apenas a um dos
grupos, neste caso o grupo A, sendo o grupo B considerado o
grupo de controlo.

Relato da prática profissional
Para avaliação da atividade recolheram-se dados através da
aplicação de um pré-teste, a todos os alunos, seguido de uma
intervenção, aplicação do jogo da forca, em duas sessões.

Entre as duas aulas foram lecionados alguns conceitos. Durante as
duas sessões em que foi aplicado o jogo, os alunos do grupo B,
responderam às mesmas questões do grupo A, mas inseridas

numa ficha de trabalho.

Relato da prática profissional
No final da intervenção foi aplicado um questionário a ambos os

grupos. No final da intervenção procedeu-se a uma análise dos
resultados do pré e pós-teste e do questionário.

Para evitar a diferenciação no processo de ensino-aprendizagens
dos alunos do grupo B, após a aplicação do pós-teste, também estes

realizaram uma sessão de 45 minutos do jogo da forca.

Relato da prática profissional
Farei uma breve apresentação do que é o Jogo da forca,
para desta forma se perceber melhor todo o processo de
criação do jogo.

Início do Jogo da Forca da aluna Joana.

Relato da prática profissional
À medida que o jogador vai selecionando a resposta, a pergunta
passa para a seguinte, independentemente de o jogador acertar ou
errar. No Layout está sempre a informação do número da questão que
está a ser respondida e também é apresentado o número de
respostas certas e erradas até ao momento.

Jogo da Forca com a 2.ª questão.

Jogo da Forca após a primeira
resposta errada a uma questão.

Relato da prática profissional
O jogador apenas pode errar nas respostas a quatro questões. À
quinta resposta errada, o jogo termina, sendo mostrado o número de
respostas certas, erradas e a pontuação obtida no final do mesmo

Jogo da Forca após a quinta questão errada

Discussão e avaliação
A análise dos resultados envolveu os dados recolhidos no pré-teste e

no pós-teste bem como os recolhidos no questionário. Assim, os
resultados dos testes e as respostas ao questionário foram
considerados como indicadores importantes acerca de aspetos
da aprendizagem dos alunos e do seu desempenho escolar ao
longo da intervenção pedagógica.

Discussão e avaliação
Resultados dos dois grupos antes da intervenção

Discussão e avaliação
Resultados dos dois grupos após a intervenção

Discussão e avaliação
A relação entre as classificações dos alunos no pré e no pós-teste.

Após proceder ao cálculo do coeficiente de correlação de
Spearmam, , foram obtidos os seguintes valores. No grupo
experimental foi obtido o valor de  = 𝟎. 𝟗𝟒, ou seja, existe uma
correlação positiva forte entre as variáveis. Quando maior for a
classificação no pré-teste maior é a classificação no pós-teste.
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Discussão e avaliação
No grupo de controlo (grupo B) foi obtido o valor de  = 𝟎. 𝟕𝟑, ou

seja, existe também uma correlação positiva, mas memo forte.
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100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%

20%

40%

60%

Classificação no pré-teste

80%

100%

Discussão e avaliação
Foram ainda analisadas as variações individuais normalizadas (c)
das classificações obtidas pelos alunos do pré para o pós-teste

de acordo com (Marx (2007).

Os termos post e pre representam as classificações de cada aluno no
pós-teste e pré-teste, respetivamente.

Discussão e avaliação
O ganho médio normalizado em cada grupo foi calculado de

acordo com Hake (1998).

onde <post> e <pre> representam as classificações medias de cada
grupo no pós-teste e pré-teste, respetivamente.

Discussão e avaliação
Resultados do grupo B (controlo) após a intervenção

Procedendo agora a uma análise dos resultados dos alunos no pré-

teste,

podemos

contatar

que

a

classificação

média

é

de

aproximadamente 47%, sendo desvio-padrão 17,2%. A classificação
mínima obtida foi de 30% e a máxima de 80%.

Se analisarmos os resultados do pós-teste, obtemos uma classificação
média de aproximadamente 52%, sendo o desvio-padrão de 19,6%. A
classificação mínima obtida foi de 20% e a máxima de 79%

Discussão e avaliação
Resultados do grupo B (controlo) após a intervenção

A variação normalizada, c, verifica-se que 4 alunos obtiveram uma
variação normalizada negativa do pré para o pós-teste. A maior
variação foi 47,5%, de referir que este aluno tinha obtido
classificação satisfatória no pré-teste. O ganho médio normalizado
<g> do grupo B foi de 9,43%.

Discussão e avaliação
Resultados do grupo A após a intervenção

No pré teste os alunos tiveram uma classificação média a rondar 35%,
sendo desvio-padrão 26,5%. A classificação mínima obtida foi de 5% e
a máxima de 80%. No pós-teste, obtiveram uma classificação média
de aproximadamente 46%, sendo o desvio-padrão de 26,8%. A
classificação mínima obtida foi de 17% e a máxima de 89%

Discussão e avaliação
Resultados do grupo A após a intervenção

O ganho médio normalizado <g> do grupo A foi de 17,62%. A maior
alteração de 68,57% verificou-se num aluno que tinha obtido

classificação de 65% no pré-teste..

O valor de c, em média, foi superior nos alunos que
têm classificações superiores no pré-teste para
ambos os grupos.

Discussão e avaliação
Quando questionados acerca da motivação e interesse associados

à utilização de jogos nas aulas de Matemática, uma grande parte
dos alunos referiu que estes aumentaram e que passaram a
gostar mais das aulas de Matemática. 63% dos alunos afirmou
que o seu interesse pela matemática aumentou e 54% que se
sentem mais motivados, os restantes alunos indicaram que seu
interesse e motivação se manteve.

Discussão e avaliação
Relativamente aos resultados escolares, da análise das avaliações
obtidas no teste anterior ao jogo e no teste posterior ao jogo verificamos
o seguinte: no grupo A onde se aplicou o jogo, em média, os alunos

melhoraram em aproximadamente 11% as classificações; no grupo
B onde não foi aplicado o jogo essa melhoria, em média, foi de 5%.
No grupo A todos os alunos obtiveram classificações superiores no

pós-teste. No grupo B (não aplicou o jogo), aproximadamente 18% dos
alunos obtiveram piores desempenho no pós-teste.

Discussão e avaliação
Do presente estudo e da nossa experiência acreditamos que a
utilização deste tipo de ferramentas em ambiente de sala de aulas
pode

melhorar

o

processo

de

ensino-aprendizagem

de

conteúdos curriculares com a consequente melhoria dos
resultados escolares dos alunos.

Discussão e avaliação
Algumas respostas dos alunos…

Registo fotográfico

Registo fotográfico

Jogos já aplicados em outras atividades
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