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RESUMO 
 

Severino, Adriana Cristina. Agressividade e cooperação: ações mediadas por jogos 
cooperativos interdisciplinares para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
2017. 35 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 
Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 

O presente estudo tem como objetivo investigar se os jogos cooperativos 

interdisciplinares podem propiciar um ambiente cooperativo durante as aulas de 

Educação Física para os anos iniciais do Ensino Fundamental, com o propósito de 

minimizar a agressividade. Aborda a interdisciplinaridade como parte integrante do 

processo de construção do conhecimento, os jogos cooperativos com características 

lúdicas e na formação de valores para um relacionamento interpessoal positivo e a 

agressividade como um fator muito presente no âmbito escolar. É uma pesquisa 

ação com abordagem qualitativa. A amostra selecionada foi composta por alunos do 

terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Orminda 

Rodrigues, situada no município de Rio de Janeiro, no bairro de Inhoaiba. Como 

instrumentos de coleta de dados foram utilizadas a entrevista estruturada e a 

observação participante. Para análise dos resultados foi construído um formulário, 

composto de quatro perguntas referentes à prática dos jogos e um roteiro pré-

definido para analisar o comportamento da turma durante as aulas. Concluiu-se que, 

através dos jogos cooperativos interdisciplinares, foi notória a construção de um 

melhor relacionamento, superação de desafios e respeito mútuo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Agressividade. Jogos cooperativos. Interdisciplinaridade.  
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1 INTRODUÇÃO 

A cada ano que passa é notável a presença da agressividade nas aulas de 

Educação Física. Devido a isso se torna muito difícil um desenvolvimento satisfatório 

dos alunos. 

A partir desse contexto, faz-se necessário pesquisar estratégias que possam 

minimizar esse comportamento. Surgiu então o seguinte questionamento: os jogos 

cooperativos interdisciplinares podem propiciar um ambiente cooperativo nas aulas 

de Educação Física dos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

 Segundo Brotto (1999, p. 46), os jogos cooperativos 

[...] foram criados com o objetivo de promover a autoestima, juntamente 
com o desenvolvimento de habilidades interpessoais positivas. E muitos 
deles são orientados para a prevenção de problemas sociais, antes de se 
tornarem problemas reais.  

Conforme Gallahue e Ozmum (2005, p.328), “autoestima é o valor que o 

indivíduo atribui às suas características peculiares, atributos e limitações [...]”   

Pressupõe-se que os jogos cooperativos interdisciplinares contribuem na 

resolução de problemas e aumentam a chance de sucesso nas tarefas. 

Mediante observações e participação ativa das aulas, as discussões e brigas 

são constantes e por motivos mínimos. 

Segundo Freire (2003, p.23), 

[...] é provável que, eventualmente, em grupo de crianças da terceira série 
passe mais tempo discutindo o jogo que praticando-o corporalmente. O jogo 
passa a ter muito do verbal: tudo é motivo para discussão; todas as regras 
são questionadas. 

Presume-se que os jogos cooperativos interdisciplinares têm como foco 

mediar conflitos, originar um ambiente de respeito mútuo, cooperação e tolerância. 

O trabalho sob uma perspectiva interdisciplinar otimizaria a aprendizagem da 

leitura, da escrita e o desenvolvimento do raciocínio lógico, através da ludicidade 

dos jogos. Por ser uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental heterogênea e 

com comportamento agressivo, é um grande desafio lançar mão de estratégias que 
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envolvam todos os alunos, do mais velho ao mais novo.  

Fazenda (2008. p.165) coloca que: 

Interdisciplinaridade é o movimento (inter) entre as disciplinas, sem a 
disciplinaridade se torna vazia; é um ato de reciprocidade e troca, 
integração e voo... 

Os jogos são sempre mediados por regras pré-estabelecidas, proporcionando 

um ganho para os alunos quando eles estão jogando e brincando. Por sua vez, os 

jogos cooperativos interdisciplinares podem aliar o movimento corporal a um 

aprendizado mais significativo. 

Pelizzari et al., (2002, p. 38) coloca que: 

A aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é 
incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire 
significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio. Ao 
contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu 
menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo 
passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de associações 
arbitrárias na estrutura cognitiva. 

O aluno que frequenta hoje uma escola, muitas vezes não vê significado entre 

as disciplinas e sua vida cotidiana. Tentar estreitar essa relação facilitaria o convívio 

e a permanência dos alunos no ambiente escolar. Portanto, é justamente esse 

significado para aprendizagem que os jogos cooperativos interdisciplinares 

pretendem levar ao aluno de forma lúdica e prazerosa.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar se os jogos cooperativos interdisciplinares podem propiciar um 

ambiente cooperativo durante as aulas de Educação Física para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Mapear o nível de conhecimento básico da leitura, da escrita e de cálculos, 

bem como o interesse por novos desafios dos alunos da turma 1304. 

• Aplicar os jogos cooperativos interdisciplinares. 

• Analisar a relevância dos jogos. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Durante as aulas de Educação Física para uma turma de 3º ano do Ensino 

Fundamental, foram observadas atitudes agressivas dos alunos, fato que me 

direcionou a prática de atividades cooperativas que trabalhasse a relação 

interpessoal e que também contribuísse com o desempenho satisfatório da leitura e 

da escrita.  Nessa turma heterogênea com multireprovações, percebe-se que os 

alunos com baixo aproveitamento intelectual são também os mais agressivos. O 

desafio é resgatar o respeito mútuo, a tolerância, a cooperação a fim de construir 

uma aula satisfatória para todos os envolvidos. 

Ao compreender que a proposta da Educação Física é eleger a cidadania 

como eixo norteador responsável pela formação dos alunos, cidadãos capazes de 

formar suas próprias opiniões, sabedores de seus direitos e deveres, a ideia é 

minimizar a agressividade escolar através dos jogos cooperativos interdisciplinares. 

Esses jogos apresentam regras a serem respeitadas, possibilitam mais autonomia e 

mantêm o foco na melhoria da convivência entre os alunos e no aprendizado 

interdisciplinar. 
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4 METODOLOGIA 

O estudo aqui realizado é uma pesquisa ação de abordagem qualitativa com 

alunos do terceiro ano do ensino fundamental, idade entre 9 e 15 anos, composto na 

sua grande maioria por analfabetos funcionais e repetentes. 

Segundo Thiollent, (2008 apud COSTA E COSTA, 2012, p.37) a pesquisa 

ação  

[...] é um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo. 

A Escola Municipal Professora Orminda Rodrigues está localizada na cidade 

do Rio de Janeiro, no bairro de Inhoaiba. Atende a uma comunidade com baixo 

rendimento financeiro e com pouca escolaridade. O espaço destinado para as aulas 

de Educação Física é uma área sem cobertura, com o piso de cimento e pouca 

segurança.  

Para a turma 1304, por ser uma turma heterogênea, com dificuldade na 

aprendizagem e no relacionamento interpessoal, percebi a necessidade de criar uma 

tabela com a ajuda da professora de sala de aula para mapear as condições reais 

dos conhecimentos básicos em que os alunos se encontravam a fim de melhor 

acompanhar o desenvolvimento durante o processo em que minha prática 

pedagógica estava focada em jogos cooperativos interdisciplinares. 

A tabela número 1 mostra as características da turma do terceiro ano do 

ensino fundamental, no início de agosto de 2016, antes de começar a intervenção. 

 
Tabela 1 - Distribuição da turma do terceiro ano 

Idade  9/10 11/12 13/15 

Sexo 
Masculino: 18 2 14 2 

Feminino: 13 3 9 1 

Habilidades 

Conhecimentos básicos de leitura e escrita 5 11 1 

Conhecimento básico de cálculos 5 18 3 

Interesse por novas descobertas 5 9 0 

Fonte: Adriana Cristina, 2016 
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Presencio durante as aulas de Educação Física muita agressividade entre 

os alunos e pretendo por meio dos jogos cooperativos interdisciplinares 

melhorar a boa convivência em detrimento da violência. A turma 1304 foi 

escolhida justamente por não ter um comportamento e desempenho 

satisfatórios, os alunos sempre tentam resolver seus problemas através de 

agressões. 

 A amostra selecionada foi composta por alunos agressivos, 

apresentando dificuldade na aprendizagem e no relacionamento interpessoal, 

com renda financeira familiar desfavorecida. É um tipo de amostragem não-

probabilística intencional na qual “o pesquisador usa seu julgamento para 

selecionar membros da população que possam fornecer informações 

relevantes” (COSTA e COSTA, 2012, p.44).  

Foi ministrada uma aula de cinquenta minutos por semana envolvendo 

jogos cooperativos interdisciplinares, totalizando 8 aulas em um período de 2 

meses. As aulas eram compostas por brincadeiras, jogos e rodas de conversa, 

estas últimas tinham como objetivo debater a atividade realizada. Todas as 

atividades desenvolvidas foram adaptadas ao perfil da turma. 

As fontes de coleta de dados utilizadas são: a observação participante, 

que segundo Costa e Costa (2012, p. 53) acontece “quando o observador está 

inserido no cenário de estudo, participa dessa realidade”; e a entrevista, que 

como afirma Rosa e Arnoldi, (2008 apud COSTA e COSTA, 2012, p.49) “é um 

instrumento de coleta de dados, aplicado quando se quer atingir um número 

restrito de indivíduos”. 

A análise foi feita através de dados qualitativos, que segundo Costa e 

Costa (2012, p.53) “são palavras, sinais, gestos, sons, imagens, silêncio, entre 

outros”. 

Foram observados e analisados seguintes comportamentos:  

1º - Nível de cooperação dos alunos 

2º - O interesse por novas descobertas 

3º - A insatisfação com a aula 

4º - Ocorrência de brigas durante a aula 
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A entrevista foi estruturada, composta de questões abertas e fechadas. O 

formulário foi o recurso utilizado para registrar a fala dos alunos com relação aos 

jogos cooperativos interdisciplinares (COSTA e COSTA, 2012, p. 50). 

Foram elaboradas quatro questões para análise 

Q1 – Os jogos ajudaram na tarefa de sala de aula? 

Q2 – As atividades propostas contribuíram para superar desafios? 

Q3 – Você gostou de “jogar juntos”? 

Q4 – Você gostou dos jogos interdisciplinares? Por quê? 

O registro aconteceu no final da sexta, sétima e oitava aulas com uma 

roda de conversa na qual os alunos expressavam como foi a vivência na 

atividade e respondiam às questões relacionadas no formulário. 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

5.1 O FATOR AGRESSIVIDADE  

Nos dias atuais percebe-se um grande aumento de casos de agressividade 

nas escolas, dificultando a prática docente e consequentemente a aprendizagem 

dos discentes. 

Segundo o Dicionário de Psicologia,  

agressividade é a tendência para a assertividade, dominação social, 
comportamento ameaçador e hostilidade. Pode provocar uma mudança 
temporária no comportamento do indivíduo ou em um traço característico da 
pessoa. (VANDENBOS, 2010, p.46) 

No entanto um aumento da violência na escola destaca a necessidade de 

compreender a dinâmica do conflito dos pares agressivos, pois geralmente a 

violência está associada a outras condutas, como rejeição entre colegas ou pares, 

fracasso escolar, delinquência e abuso de drogas, (KUPERSMIDT; & COIE, 1990 

apud SISTO et al., 2005). 

A agressividade apresenta algumas classificações que, segundo SHAFFER 

(2005, apud PROSDÓCIMO, 2008, p.1407) podem ser: 

hostil, quando o objetivo do indivíduo é causar dano ao outro, e 
instrumental, quando o dano é causado, mas com um fim que não está nele 
mesmo. Os dois tipos podem fazer parte de uma mesma situação, por 
exemplo, no esporte, quando jogador faz uma falta para parar uma jogada 
(instrumental), mas ao mesmo tempo desconta outra falta cometida pelo 
jogador adversário em lance anterior (hostil).  

Socializar o aluno para haver significantemente uma melhora no 

comportamento agressivo foi uma das estratégias criadas para conduzir a aula e 

melhorar a autoestima.  

5.2 - JOGOS COOPERATIVOS 

A prática de jogos cooperativos tem se destacado muito nas aulas de 

educação física escolar por ser um recurso pedagógico bem prazeroso. 

Orlick (1989 apud CORREIA, 2006b, p. 154 ) afirma que: “o objetivo 

primordial dos jogos cooperativos é criar oportunidades para o aprendizado 



15 
 

cooperativo e a interação cooperativa prazerosa”. Os alunos têm se mostrado muito 

individualistas e o jogar cooperativamente vem contribuindo de forma satisfatória 

para a percepção que jogar com o outro é melhor do que jogar contra, mas é um 

desafio diário incorporar os jogos cooperativos às aulas. 

Não podemos esperar que os jogos cooperativos sejam incorporados e 
aceitos de pronto ou de imediato. Talvez seja preciso um pouco de 
paciência para aprender essa ‘nova’ forma de jogar, principalmente se os 
participantes jamais jogaram de forma cooperativa antes [...] (ORLICK, 1989 
apud CORREIA, 2006a p. 62). 

O jogo cooperativo favoreceu entre os alunos atitudes positivas que através 

das brincadeiras proporcionaram um melhor relacionamento interpessoal. 

Entendendo o ambiente cooperativo como o lugar de restaurar a aptidão para 

viver juntos e realizar objetivos comuns, através dos jogos cooperativos se torna 

possível desenvolver uma relação interpessoal positiva e uma prática consciente. 

Brotto (2013, p. 54), acrescenta que “joga-se para superar desafios e não para 

derrotar os outros; joga-se para se gostar do jogo, pelo prazer de jogar”. 

5.3 INTERDISICIPLINARIDADE 

A utilização da interdisciplinaridade é uma forma de desenvolver um trabalho 

de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento. 

A interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento das disciplinas nas 
suas mais variadas áreas. Sendo importante, pois, abrangem temáticas e 
conteúdos permitindo dessa forma recursos inovadores e dinâmicos, onde 
as aprendizagens são ampliadas, (BONATTO et al, 2012, p.2) 

As aulas de Educação Física desenvolvidas para esse estudo apresentavam 

um caráter interdisciplinar por uma inquietação profissional em decidir trabalhar 

jogos de maneira lúdica e cooperativa, perpassando por tarefas do cotidiano escolar. 

Ao mesmo tempo em que brincavam, os alunos também faziam contas, montavam 

palavras e até mesmo frases. 

5.4 JOGOS COOPERATIVOS INTERDISCIPLINARES 

 As atividades com jogos cooperativos interdisciplinares promovem integração 

e suscetíveis sucessos nas atividades, tornando-a mais atraente e motivante. 
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É notório a satisfação dos alunos ao participar efetivamente dos jogos 

cooperativos interdisciplinares e atingir o sucesso, seja ele individual ou coletivo. 

Segundo Correia (2006. p. 152) 

Com os jogos cooperativos interdisciplinares, a Educação Física escolar 

pode enxergar com muito mais facilidade a integralidade do ser humano e a 

necessidade de trabalhar valores tais como a solidariedade, a liberdade 

responsável e a cooperação 
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6 RESULTADOS 

Os resultados aqui registrados demonstram o efeito após oito aulas práticas 

aplicando os jogos cooperativos interdisciplinares. 

6.1  ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DA TURMA DURANTE AS AULAS 

Em cada aula o comportamento da turma foi analisado com ênfase na 

observação dos seguintes pontos: nível de cooperação dos alunos, interesse por 

novas descobertas, insatisfação com a aula, ocorrência de brigas durante a aula. 

Os planos de aula detalhados estão registrados no Apêndice A. 

6.1.1  Aula 1  

A atividade desenvolvida foi “Desafios das Letras”, em que os alunos 

formavam grupos e ao sinal do professor montavam palavras ou frases com as letras 

que estavam espalhadas pela quadra. Foi o início da intervenção de uma turma 

muito agressiva e que não aceita muito bem as novidades. 

No início da atividade tiveram alguns conflitos, alunos subjugando mais 

capacitados que outros por ter a média de rendimento melhor, mas com o decorrer 

da atividade a agressão verbal ficou de lado e foi o começo da integração. 

No decorrer da atividade os alunos perceberam que realizar em grupo teria 

mais sucesso que fazer sozinho. 

6.1.2 Aula 2  

A atividade foi um “conteste” que exigia muita concentração, um grande 

desafio para mim e para eles. Numa turma em que a falta de respeito mútuo faz 

parte do cotidiano, a concentração pela atividade minimizou as agressões.  

Um fato que chamou muita atenção foi um aluno me abordar pedindo que eu 

aplicasse novamente os “jogos de mentalidade”, pois tinha sido “muito legal” e que 

até o aluno Z tinha conseguido escrever.  

No início da atividade eles tiveram muitas dificuldades na contagem, porque 
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estavam mais preocupados em chegar primeiro, mas perceberam que chegar 

primeiro não concretizava a tarefa. 

O ponto mais interessante da aula foi quando os alunos pediram um tempo 

para se organizarem e treinar a contagem; o fizeram em grupo e sem a minha 

mediação, conseguindo dentro de suas limitações atingir o objetivo. 

6.1.3 Aula 3  

Foi desenvolvida a “Queimada maluca”, uma atividade bastante dinâmica e 

lúdica, exigindo atenção dos alunos durante o jogo. Foi notória a integração, pois os 

alunos estavam ajudando o outro nas dificuldades. Teve um início competitivo, 

precisei mediar alguns conflitos, mas a atividade apresentou um caráter cooperativo 

interdisciplinar perto do satisfatório. 

6.1.4 Aula 4  

Durante a realização da atividade “Formando grupo” era notória a integração 

e a felicidade dos alunos circulando livremente na quadra, mas ao mesmo tempo 

estavam muito atentos ao número ou à conta que iria formar o grupo. Por eles 

estarem envolvidos na atividade e conseguirem superar os desafios, a única 

dificuldade que tive foi em encerrar a aula, pois não queriam parar de brincar. 

Foi um grande marco essa atividade, porque tiveram pouquíssimos conflitos. 

O respeito ao colega já era algo presente na aula e os sucessivos sucessos 

ganharam mais espaço que as agressões. 

6.1.5 Aula 5  

No início da atividade denominada “Lados e formas” alguns alunos ficaram 

perdidos por não saberem reconhecer as figuras, o que causou indisciplina e 

pequenas discussões. Não tive muito sucesso na primeira parte da aula, então reuni 

todos para explicar cada figura e tentei novamente realizar a atividade com a ajuda 

de alguns alunos que já tinham o conhecimento das figuras geométricas, facilitando 

a realização da prática. 

Passado o momento de explicação e indisciplina, eu percebi que o objetivo 
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tinha sido alcançado, a cooperação estava presente e os alunos estavam 

reconhecendo as figuras com mais clareza, no entanto somente no final da aula a 

atividade ocorreu de forma satisfatória. 

6.1.6 Aula 6  

Os alunos demonstravam já terem internalizado a cooperação, então nessa 

atividade, “Desafio matemático”, eles estiveram focados em superar seus desafios. 

Permiti que eles formassem os grupos, atitude que não poderia deixar por conta 

deles em aulas anteriores; já existia um laço de afetividade maior o que minimizou 

muito as atitudes agressivas. 

Tiveram conflitos, mas já não eram intencionais e sim por conta do “calor do 

jogo”. 

6.1.7 Aula 7  

Apesar da atividade “Brincando com letras e formas” ter sido desenvolvida na 

sua maior parte individualmente, houve ajuda de outros colegas na execução da 

mesma. A participação dos alunos foi grande e no desenvolver da aula, que a 

princípio seria individual, acabou sendo em grupo por atitude dos próprios alunos, 

dando dicas e criando e recriando regras. 

6.1.8 Aula 8  

A atividade desenvolvida foi “Passando o bambolê”, que transmitiu valores 

como cooperação, solidariedade, respeito. Os alunos juntos tentaram adotar 

estratégias para atingir o objetivo comum. 

Foi o momento que tive ainda mais certeza de que eles conseguiram através 

dos jogos cooperativos interdisciplinares criar um ambiente de respeito, construção e 

valorização. 

Durante todo o período que o PAF foi desenvolvido, foram observados os 

seguintes aspectos: cooperação, interesse por novas descobertas, insatisfação na 

aula e brigas durante a aula. 
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As mudanças no relacionamento da turma com grande participação nas 

atividades de caráter cooperativo foram de todos, contribuindo para diminuição das 

brigas durante as aulas. 

O interesse por novas descobertas foi construído através dos sucessivos 

sucessos nas atividades. Até então, essas atitudes tinham sido ignoradas por eles, 

pois não se sentiam capazes de encarar novos desafios sem ter comportamentos 

agressivos. 

Portanto a observação participante feita ao longo de todas as atividades 

indicou uma melhora positiva dos alunos nos aspectos citados anteriormente. 

6.2 AVALIAÇÃO DOS JOGOS COOPERATIVOS INTERDISCIPLINARES 

 Ao término de cada sessão era feita uma roda de conversa, onde perguntas 

foram realizadas pautadas nos jogos cooperativos interdisciplinares desenvolvidos, a 

fim de escutar os alunos e observar como estava o trabalho cooperativo de cada um. 

Ao final da sexta, sétima e oitava aulas foram feitas perguntas orais e as 

respostas de cada aluno registradas por escrito em uma planilha. A mesma está 

disponível no Apêndice B. 

O gráfico número 1 expressa o resultado geral a respeito da avaliação dos 

alunos sobre a vivência dos jogos cooperativos interdisciplinares nas aulas de 

Educação Física para a turma 1304. 
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Gráfico 1 – Avaliação dos jogos cooperativos interdisciplinares

   Fonte: próprio autor 

Gráfico 2 – Por quê?

 
        Fonte: próprio autor 

Segundo Andriolli (2011, p.1) 

O trabalho cooperativo, como prática de convivência dos alunos, além de 
permitir a satisfação de necessidades, construção de conhecimento, motiva 
para a necessidade de organização social dos alunos. Ao trabalhar 
coletivamente, os alunos relacionam-se entre si e com a natureza, gerando 
novas formas de convivência, o que influencia na construção da 
personalidade humana. A consciência de si mesmo depende da consciência 
do outro e, através da relação cooperativa, ambos se encontram e 
aprendem mutuamente. 
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A maioria dos alunos acredita que a aula de jogos interdisciplinares ajudou na 

tarefa de sala de aula, em superar desafios; perceberam que “jogar juntos” diminuía 

as agressões e eles, os alunos, passavam a ter mais respeito um pelo outro. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

Diante dos resultados observados, pode-se concluir que os jogos 

cooperativos interdisciplinares indicaram uma grande melhoria no relacionamento 

interpessoal. 

Durante o processo em que os alunos confrontavam com a prática 

cooperativa foram observadas mudanças positivas de atitude e valores que levaram 

a aulas mais satisfatórias e prazerosas. 

A constância dos jogos mostrou-se eficiente no processo de construção do 

conhecimento e respeito mútuo. 
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APÊNDICE A – Planos de aula 

Aula 1 – Desafios das letras 

Objetivos: desenvolver a agilidade e atenção, a capacidade cognitiva e cooperativa. 

Material: cones e letras em material E.V.A. 

Metodologia: em um espaço de aproximadamente 18 metros formar dois grupos, 

colocar na linha central os cones e na linha final letras em quantidade suficiente para 

que os alunos possam formar várias palavras. Um grupo misto para cada lado e ao 

sinal do professor os alunos partirão do meio para o final para montar a palavra que 

será pedida após o apito. 

Variação: todos os alunos juntos deverão formar uma frase. 

 

Aula 2 – Conteste de buzz / fizz 

Objetivos: desenvolver habilidades motoras para atingir o objetivo do jogo, 

desenvolver o raciocino matemático. 

Material: cone e bola de basquete. 

Metodologia: os alunos formam duas fileiras, os primeiros de cada grupo iniciam 

executando a tarefa que é quicar a bola, até o ponto determinado, com as duas 

mãos e voltar quicando apenas com uma mão e entregar a bola para o próximo do 

grupo. Os demais que estarão à espera deverão contar até que o amigo chegue, 

porém, os números múltiplos de sete deverá falar “buzz” e nos números terminados 

em sete deverão falar “fizz”. 

Variação: fazer usando soma, multiplicação. 

 

Aula 3 – Queimada maluca 

Objetivos: desenvolver a atenção e estratégia dos alunos; desenvolver o 

comportamento cooperativo. 

Material: bola de vôlei e cone. 

Metodologia: dividir a turma em 2 grupos, cada aluno terá um número no peito. Um 

grupo de alunos só poderá acertar os alunos com números pares e outro grupo só 

os com números impares; quando acertar, esse aluno passará ser integrante do 

grupo que o acertou. Ao sinal do professor o grupo que tiver mais integrantes no 

grupo ganhará um ponto. 
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Aula 4 – Formando grupos 

Objetivos: acentuar a integração e o raciocínio lógico 

Material: nenhum 

Metodologia: os alunos livremente correndo e andando na quadra, o professor 

falará um número e os alunos deverão formar grupos com o número correspondente 

ao sinal do professor. No último número será pedido o correspondente de alunos na 

turma. 

Variação: resultados de contas de acordo com o nível da turma (2+2=4) então 

formar grupos de 4 alunos. 

 

Aula 5 – Lados e formas 

Objetivos: acentuar a integração, cooperação e noções de espaço 

Material: giz 

Metodologia: num espaço amplo tracejar com giz a divisão de duas partes e 

desenhar formas conhecidas das crianças, quadrado, círculo, triângulo e retângulo, 

de tamanho grande para que caibam grupos maiores e de maneira a existirem pelo 

menos 2 exemplos de cada lado.  O professor deverá ordenar qual lado entra e qual 

forma os alunos devem entrar, por exemplo: o professor diz “Agora todos vão entrar 

no círculo do lado esquerdo”. 

Variação: desenhar figuras com outras cores, algumas maiores, outras menores. 

 

Aula 6 – Desafio matemático 

Objetivos: desenvolver agilidade e atenção e melhorando a capacidade cognitiva e 

cooperação. 

Material: cones e números feitos de materiais recicláveis. 

Metodologia: formar dois grupos, num espaço de aproximadamente 18 metros, 

colocar na linha central os cones e na linha final grande quantidade de números e 

sinais matemáticos para que possam formar resultados das contas que o professor 

irá falar. Uma equipe mista para cada lado e ao sinal do professor os alunos partirão 

do meio para o final para montar o resultado da conta que será pedido após o apito. 

Variação: pedir resultados de contas de soma, divisão, multiplicação e subtração. 
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Aula 7 – Brincando com letras e cordas 

Objetivos: desenvolver a coordenação motora e percepção das letras. 

Material: cordas. 

Metodologia: os alunos ficarão espalhados pela quadra pulando corda livremente; 

ao sinal do professor todos param de pular e farão uma letra com a corda. 

Variação: um pequeno grupo formará uma palavra e depois todos formarão uma 

frase. 

 

Aula 8 – Passando o bambolê 

Objetivos: desenvolver a cooperação, integração, percepção corporal e cognitiva 

Material: bambolê 

Metodologia: todos os alunos de mãos dadas formando um círculo com um 

bambolê entre os braços de dois alunos que terão de passar o bambolê sobre o 

corpo sem soltar as mãos. Depois que o bambolê passar por todos os alunos 

deverão fazer uma figura com bambolê. 

Variação: colocar mais bambolês no espaço livre para que os alunos passem os 

bambolês sem deixar o outro que vem atrás acumular. 
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APENDICE B – Jogos cooperativos interdisciplinares  

 

Figura 1 – Desafio Matemático 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

 

 

Figura 2 – Desafio das Letras 

 

Fonte: próprio autor 
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Figura 3 – Desafio das Letras 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

 

 

Figura 4 – Formando Grupos 

 

Fonte: próprio autor 
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Figura 5 – Formando Grupos 

 

Fonte: próprio autor 

 

 

 

 

Figura 6 – Queimada Maluca 

 

Fonte: próprio autor 
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APENDICE C – Formulário 

 

 

Questão 1 - Os jogos ajudaram na tarefa de sala de aula? 

 
 
 

ALUNOS                       RESPOSTAS 

1 (* ) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

2 (* ) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

3 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

4 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

5 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

6 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

7 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

8 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

9 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

10 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

11 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

12 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

13 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

14 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

15 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

16 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

17 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

18 ( ) SIM           ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 

19 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

20 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

21 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

22 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

23 ( ) SIM           ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 

24 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

25 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

26 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

27 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

28 ( ) SIM            ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 

29 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

30 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

31 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
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Questão 2 - As atividades propostas contribuíram para superar desafios? 

 
 
 

ALUNOS                       RESPOSTAS 

1 (* ) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

2 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

3 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

4 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

5 ( ) SIM          (* ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

6 ( ) SIM          ( *) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

7 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

8 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

9 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

10 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

11 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

12 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

13 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

14 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

15 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

16 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

17 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

18 ( ) SIM          ( *) NÃO          ( ) NÃO RESPONDEU 

19 (* ) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

20 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

21 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

22 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

23 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

24 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

25 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

26 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

27 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

28 ( ) SIM          (* ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

29 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

30 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

31 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
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Questão 3 - Você gostou de “jogar juntos”? 

 
 
 

ALUNOS                       RESPOSTAS 

1 (* ) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

2 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

3 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

4 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

5 ( ) SIM          (* ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

6 ( ) SIM          ( *) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

7 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

8 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

9 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

10 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

11 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

12 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

13 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

14 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

15 ( ) SIM          (* ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

16 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

17 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

18 ( ) SIM          (* ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

19 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

20 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

21 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

22 ( ) SIM          ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 

23 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

24 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

25 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

26 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

27 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

28 ( ) SIM          (* ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 

29 ( ) SIM          ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 

30 ( ) SIM          ( ) NÃO         ( *) NÃO RESPONDEU 

31 ( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
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Questão 4 - Você gostou dos jogos interdisciplinares? Por quê? 

 
 
 

ALUNOS                       RESPOSTAS 

1 
 

(* ) SIM   ( ) NÃO  ( ) NÃO RESPONDEU               
Porque todo mundo ganha 

2 
 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU                
Fico mais feliz 

3 
 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Todo mundo ganha 

 
4 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Mais divertido 

 
5 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Não tem briga 

 
6 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Não tem briga 

 
7 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Não tem briga 

 
8 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Todo mundo ajuda 

 
9 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Consegui ganhar 

 
10 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Não tem briga 

 
11 

( ) SIM          ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 

 
12 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Aprendi coisas novas 

 
13 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Melhor brincadeira 

 
14 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Fico mais feliz 

 
15 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Meu colega me ajuda 

 
16 

( ) SIM          ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 

 
17 

( ) SIM          ( ) NÃO         ( *) NÃO RESPONDEU 

 
18 

(* ) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Não briguei 

 
19 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Porque é jogo de mentalidade 

 
20 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Fica mais esperto 

 
21 

( ) SIM          ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 
 

 
22 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Não briguei 
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23 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU   
  Todo muito feliz            

 
24               

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU  
Ninguém se machuca 

 
25 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Todo mundo brinca 

 
26 

( ) SIM          ( ) NÃO         (* ) NÃO RESPONDEU 
 

 
27 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Não tem discussão 

 
28 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Ninguém fala palavrão 

 
29 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Ninguém brigou 

 
30 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Ninguém fica fora da brincadeira 

 
31 

( *) SIM          ( ) NÃO         ( ) NÃO RESPONDEU 
Fico feliz 

 

 

 

 


