
 

“MJES” – Matemática, jogos, Esporte e Saúde. 

Título Público-Alvo Período 
 

 “MJES” – Matemática, jogos, Esporte e Saúde. 
 

 
Alunos do ensino Fundamental 8° 
Anos e 9° Anos 
 

 
Segundo Semestre 

Professores Disciplinas 

 
Natalha Mussi Jorge da Cunha Correa 
Marcia Cristina Viana de Souza 
 

 
Matemática e Educação Física 

 

Ementa 

 

              A interdisciplinaridade exalta sua grande importância diante da nova realidade de ensino, voltada para a formação integral do aluno 
e a formação de jovens e crianças capazes de exercer criticamente a cidadania, mediante uma ampla visão de mundo tornando-os capazes 
de enfrentar os problemas complexos da realidade atual. Mudança essa que vem sanar as dificuldades que o ensino fragmentado deixou. 

A interação da matemática com a Educação física vem para somar, e desconstruir paradigmas, provando que ambas se completam, 
se ajudam, uma trazendo o lúdico para melhor assimilação de conteúdos longos e maçantes, considerados difíceis em diferentes níveis e 
faixa etária e outra justificando práticas corporais e costumes de uma vida saudável. 
 
 
 

Justificativa 

   
 

A Educação Física e matemática dialogam com a proposta pedagógica da escola de ensino integral e com o Currículo do Estado de São 

Paulo, complementando e convergindo, especificamente no caso da nossa proposta, com os conteúdos que envolvem Jogos esportivos e 

matemáticos, jogos de mesa e raciocínio lógico de média e baixa complexidade, que percebemos a necessidade de proporcionar espaço e 

situações através dessas ferramentas para uma melhor compreensão e aperfeiçoamento da matemática.  
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Pensando neste contexto, encontramos nos projetos de vida dos alunos, a necessidade de se trabalhar tais conteúdos para alcançar os 

sonhos que estão ligados a este tema, como por exemplo: Jogador, professor, engenheiro. 

Além de proporcionar ao aluno, uma estimulação frequente do cérebro através do lúdico, sanando dúvida matemáticas e assim auxiliando 

no processo de ensino aprendizagem como um todo, engloba também o físico em conjunto com a mente, quando empregado recursos de 

leitura e análise de mapas, gráficos, tabelas produzidas e inseridas pelos testes de capacidades físicas e motoras, dados que por sua vez 

proporciona  subsídios pedagógicos para conscientizar os educandos sobre a importância da adoção de um estilo de vida fisicamente ativo na busca 

por uma melhor qualidade de vida . 

 
 

Objetivos 

 
Geral 

A Eletiva de matemática e educação física tem como objetivo desenvolver habilidades matemáticas dentro da educação física através 

de recursos de leitura e análise de mapas, gráficos, tabelas produzidas e inserido em avaliações motoras e física. O que permite ao aluno 

perceber a interdisciplinaridade. Acreditamos que ao contextualizar dos dois componentes, o aluno terá um aprendizado com maior 

aproveitamento e entendimento. 

Especifico  
 

• Desenvolver e aperfeiçoar raciocínio lógico matemático. 

 

• Realizar levantamento e tabulação de dados e leituras de tabelas e gráficos. 

 

 

• Conscientizar os alunos em relação a uma boa qualidade de vida através do esporte. 

 

• Introduzir um pouco dos temas e vivências do mundo do trabalho de quem escolhe as áreas da saúde e exatas despertando cada 

vez mais o interesse dos alunos para essas profissões. 

 



Habilidades Desenvolvidas 

 
Na disciplina de Educação Física 
 

• Valorizar e fruir as diversas manifestações participando de práticas diversificadas. 
 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, seu corpo e suas 
capacidades físicas e mentais. 

 

• Associar o conhecimento sobre o corpo e sobre as habilidades motoras a prática de brincadeiras e jogos, reconhecendo as sensações 

que ocorrem em seu corpo nas diferentes práticas. 

 

 

• Experimentar Jogos eletrônicos que estimulem o desenvolvimento do raciocínio lógico bem como praticar um ou mais jogos de 

tabuleiro. 

 

• Experimentar e fruir esportes de marca, precisão e invasão e técnicas combinatórias valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo 

• Planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos em esportes coletivos e individuais  

• Experimentar fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identificando seus tipos e as sensações corporais 
provocadas por elas bem como identificá-las no esporte e nas práticas corporais 

     
Na disciplina de Matemática. 
 

• Capacidade de expressão, que pode ser avaliada por meio da produção de registros de relatórios, de trabalhos orais e/ou escritos.  

• Capacidade de compreensão, de elaboração de resumos, de sínteses, de mapas, da explicação de algoritmos etc.;  

• Capacidade de argumentação, de construção de análises; justificativas de procedimentos, demonstrações etc.;  

• Capacidade propositiva, de ir além dos diagnósticos e intervir na realidade de modo responsável e solidário;  

• Capacidade de contextualizar, de estabelecer relações entre os conceitos e teorias estudados e as situações que lhes dão vida e 
consistência;  

• Capacidade de abstrair, de imaginar situações fictícias, de projetar situações ainda não existentes.  
 



• Solucionar e propor problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio 
de estratégias pessoais, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora.  

 
 

• Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos 
conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo.  

• Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, 
Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e 
aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.  

• Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais de modo a 
investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avalia-las crítica e eticamente, produzindo 
argumentos convincentes.  

• Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas 
cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.  

 
 
 
 
 

Conteúdo Programático 

 

• Jogos de tabuleiro (Xadrez e Damas)  

• Jogo de raciocínio lógico. 

• Jogo de raciocínio lógico e tabuleiro no computador (Sala de informática) 

• Jogos MindLab 

• Campeonato interno (Jogos de tabuleiro) 

• Campeonato interno (Gincana recreativa) 

 



• Aplicação de testes físicos: teste de flexão de quadril – abdominal 60 segundos / teste de impulsão horizontal / teste shuttle run 

(corrida de ir e vir) Medida de massa corporal (Peso)/ Medida de estatura /Medida de envergadura Teste “Sentar-e-alcançar” / Teste 

do arremesso de medicineball.  

 
 

 
 
 

Metodologia 

 

Aulas expositivas e dialógicas (Com dinâmicas, jogos e esportes)           
 

• Jogos Eletronicos 

• Jogos de tabuleiro (Xadrez, damas) 

• Jogos de Raciocínio lógico  

• Jogos Coletivos  

• Levantamento de dados ( capacidades físicas e motoras)  
 
Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 
pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Procurando alternativas para aumentar a motivação para 
a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo e o senso cooperativo, 
estimulando a socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas. 
 
Os jogos, são convenientemente planejados, trata-se de um recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático. 
 
O uso de jogos no ensino da Matemática faz com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e 
despertando o interesse do aluno, associando também duas disciplinas distintas que despertam interesses em alunos de perfis diferentes, 
promovendo entre eles a socialização.  
 
 
 

Recursos Didáticos 

 
 

• Jogos de Xadrez e relógios específicos para o mesmo 

• Jogos de raciocínio lógico 



• Sala de informática e videogame  

• Bolas de modalidades coletivas ( Futsal, Basquete, Handbol, Volei) 

• Quadra poliesportiva 

• Apito 

• Fita Métrica  

• Trena  

• Cronometro  

• Sulfite 

• Cartolina  

• Canetas, Canetão, Régua, lápis, Borracha. 

• Colchonete  

• Cones  

• Bastões de madeira  

• Medicineball 
• Peso para arremessos 

 
 

Culminância 

 

Competições de xadrez e esportivos, apresentação e exposição dos trabalhos e fotos realizados durante o semestre.  
 
 

Avaliação 

 
 

Os alunos serão avaliados em quatro momentos: 
 

• Participação e desenvolvimento das atividades práticas.  

• Participação e desenvolvimento nas Atividades Teóricas.  

• Envolvimento na Culminância. 
 

Cronograma Semestral 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA AULA 
15 de Agosto de 2019 Apresentação das Eletivas 
22 de Agosto de 2019 Jogos de tabuleiro “ Xadrez” ( Movimentos do pião e torres) e Jogos de Raciocínio Lógico  
29 de Agosto de 2019 Jogos de tabuleiro “ Xadrez” ( Movimentos do bispo, cavalo, Rei e Rainha) e Jogos de Raciocínio Lógico  



05 de Setembro de 2019 Jogos de tabuleiro (Xadrez)  e Esportes Coletivos 
12 de Setembro de 2019 Jogos MindLab  
19 de Setembro de 2019 Campeonato interno (Jogos de tabuleiro) 
26 de Setembro de 2019 Campeonato interno (Gincana recreativa) 
03 de Outubro de 2019 Aplicação de testes físicos: TESTE DE FLEXÃO DE QUADRIL – ABDOMINAL 60 segundos / TESTE DE IMPULSÃO 

HORIZONTAL / TESTE SHUTTLE RUN (corrida de ir e vir) /Jogo Coletivo – Futsal (vivencias das capacidades 
físicas exigidas para a modalidade) 

 
10 de Outubro de 2019 Aplicação de testes físicos: Medida de massa corporal (Peso) / Medida de estatura /Medida de envergadura / jogo 

coletivo- Handebol (vivencias das capacidades físicas exigidas para a modalidade) 
 

 
17 de Outubro de 2019 Aplicação de testes físicos: Teste “Sentar-e-alcançar” / Teste do arremesso de medicineball – Jogo coletivo – Volei 

(vivencias das capacidades físicas exigidas para a modalidade) 
 

24 de Outubro de 2019 Jogo coletivo – Basquete e Futsal- (Vivência das capacidades físicas nessas modalidades coletivas) cálculo do IMC 
31 de Outubro de 2019 Análise de dados coletados / conversa sobre a importância do desenvolvimento das capacidades físicas, e sua 

aplicação no esportes e no estilo de vida saudável. 
07 de Novembro de 2019 Jogo de Perguntas e respostas: torta na cara  
14 de Novembro de 2019 Alimentação saudável e o corpo humano / Aula 
21 de Novembro de 2019 Uso de anabolizantes e suas implicações / Aula / Esportes Coletivos 
28 de Novembro de 2019 Montagem de tabelas e tabulação de dados  
05 de Dezembro de 2019 Montagem de tabelas e tabulação de dados / Esportes Coletivos  
06 de Dezembro de 2019 Culminância  
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