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PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

A utilização de atividades lúdicas como forma de ensino tornam determinados
assuntos mais atraentes para os alunos, uma vez que facilitam o processo de ensino
aprendizagem dos mesmos. Assim,alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem
podem aproveitar-se do jogo como recurso facilitador na compreensão do conteúdo.
Além disso, os jogos tem sido uma fonte de aprendizado para os alunos porajudar a
incentivar  o  respeito  às  demais  pessoas  e  culturas,  estimular  a  melhor  aceitação de
regras, agilizar o raciocínio verbal, numérico, visual e abstrato e possibilitar ao aluno o
aprendizado  acerca  da  resolução  de  problemas  ou  dificuldades,  estimulando-o  a
procurar alternativas (ALBUQUERQUE  apud DIAS & COSTA, 2009).Levando em
consideração as vantagens da utilização de jogos,  o grupo PIBID da escola Carlota
Vieira da Cunha desenvolveu no dia 30 de agosto de 2017 um Bingo sobre água com os
alunos  do  6°  ano  do  turno  da  tarde,  para  revisar  os  conceitos  já  abordados  pela
professora em aulas anteriores.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 Conscientizar os educandos quanto à utilização responsável da água, que é um

recurso tão necessário.
 Estimular  a  reflexão  crítica  dos  educandos  sobre  o  efeitos  dos  problemas

ambientais sobre os nossos recursos naturais.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

 Reconhecer  a importância  da água para o surgimento e manutenção da vida,

inclusive a nossa sobrevivência.
 Identificar os estados físicos da água, o ciclo desta na natureza e as formas de

tratamento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

No primeiro momento da intervenção foi realizadaa revisão do conteúdo através
da construção de um mapa conceitual, assim abordando os seguintes assuntos: estados
físicos da água, ciclo da água e sistemas de tratamento. Após a revisão os alunos foram
convidados a participar do bingo. Foi solicitado que os mesmos fizessem trios ou duplas
e estes receberam uma cartela com respostas e a bolsista PIBID sorteava os números,
cada  número  possuía  uma pergunta.  Se  na  cartela  recebida  pelo  grupo  possuísse  a
resposta a pergunta sorteada o grupo deveria marcar na sua cartela. O primeiro grupo a



completar  a  cartela  vencia  o  jogo.  A equipe  vencedora  ganhou  como  prêmio  um
caderno.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO:

A intervenção alcançou os objetivos esperados uma vez que os alunos participaram da
atividade proposta.

As fotos estão dispostas em anexo

AVALIAÇÃO:

Os alunos foram avaliados quanto a participação na atividade desenvolvida.
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NOTÍCIA

                                                                Por: Andressa Xavier Rodrigues Deloss

A utilização de atividades lúdicas como forma de ensino tornam determinados
assuntos mais atraentes para os alunos, uma vez que facilitam o processo de ensino
aprendizagem dos mesmos. Levando em consideração as vantagens da utilização de
jogos,  o grupo PIBID da escola Carlota Vieira da Cunha desenvolveu no dia 30 de
agosto de 2017 um Bingo sobre água com os alunos do 6° ano do turno da tarde, para
revisar os conceitos já abordados pela professora em aulas anteriores.



Figura 1: Os alunos do 6° ano participado do Bingo sobre água.

Figura 2: Os alunos do 6° ano participando do Bingo sobre água.


