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RESUMO: 

Este trabalho apresenta o jogo “novo olhar 
que consiste em um jogo com uma imagem de satélite da região 
escola em que foi aplicado, onde 
realidade do aluno. Esta prática pedagógica vis
um jogo que pode ser adaptada por qualquer professor e aplicada à qualquer 
turma, seja ensino fundamental, ensino médio ou EJA. Esse jogo foi realizado 
no segundo semestre de 2017 com uma turma de 9º ano do Colégio Estadual 
Nirlei Medeiros no bairro Campo de Santana em Curitiba 
elaborado por bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência) - Subprojeto Geografia 2. 

 

O JOGO “NOVO OLHAR 

Este jogo consiste na 
em grupos (sugere-se que seja no máximo quatro grupos com no máximo 4 
alunos em cada, para que o jogo não se prolongue por muito tempo, e todos os 
alunos possam participar, porém isso fica a critério do prof
possam responder às perguntas do tabuleiro. O tabuleiro deve possuir uma 
imagem de satélite retirada do Google Earth (figura 1), onde há pontos plotados 
de cor diferentes, para cada ponto haverá
mesmo.  

Para elaboração do jogo foram utilizados os seguintes materiais: 

● 1 Placa de isopor 
● Papel kraft - Utilizado para encapar o tab
● Papel sulfite - Para impressão das cartas;
● Folhas de EVA (coloridos
● Cola de isopor; 
● Tesoura. 

 

Para obtenção de resultados mais positivos é recomendado que o 
professor faça uma aula teórica que discorre a temática de fotointerpretação de 
fotografias aéreas e imagens de satélites, para 
utilizar à imagem de satélite  para responder o jogo. É  também sugerido ao 
professor e professora que abord
bairro e a cidade dos alunos envolvidos como, por exemplo, vegetação, clima,
hidrografia e processo de ocupação e urbanização do bairro. Tal sugestão 
possibilita que o aluno e aluna  desperte interesse maior nas condições da sua 
realidade e que realmente o jogo crie, mesmo que sucinto,
sobre o bairro onde os mesmos

apresenta o jogo “novo olhar - conhecendo o meu bairro”, 
que consiste em um jogo com uma imagem de satélite da região 

aplicado, onde foram observados os aspectos geogr
realidade do aluno. Esta prática pedagógica visou demonstrar a estrutura de 
um jogo que pode ser adaptada por qualquer professor e aplicada à qualquer 
turma, seja ensino fundamental, ensino médio ou EJA. Esse jogo foi realizado 
no segundo semestre de 2017 com uma turma de 9º ano do Colégio Estadual 

lei Medeiros no bairro Campo de Santana em Curitiba - PR. O jogo foi 
elaborado por bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

Subprojeto Geografia 2.  
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possam responder às perguntas do tabuleiro. O tabuleiro deve possuir uma 
imagem de satélite retirada do Google Earth (figura 1), onde há pontos plotados 

para cada ponto haverá perguntas geográficas sobre o 

aboração do jogo foram utilizados os seguintes materiais: 

1 Placa de isopor - Utilizado para ser o tabuleiro; 
Utilizado para encapar o tabuleiro e as cartas de perguntas;

Para impressão das cartas; 
coloridos) - para representar as moedas do jogo;

Para obtenção de resultados mais positivos é recomendado que o 
professor faça uma aula teórica que discorre a temática de fotointerpretação de 
fotografias aéreas e imagens de satélites, para que os alunos consigam de fato 
utilizar à imagem de satélite  para responder o jogo. É  também sugerido ao 
professor e professora que aborde os elementos principais que norteiam o 
bairro e a cidade dos alunos envolvidos como, por exemplo, vegetação, clima,
hidrografia e processo de ocupação e urbanização do bairro. Tal sugestão 
possibilita que o aluno e aluna  desperte interesse maior nas condições da sua 
realidade e que realmente o jogo crie, mesmo que sucinto, um “Novo Olhar” 
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 Figura 1: Exemplo de imagem de satélite utilizada na aplicação do jogo no Colégio 
Estadual Nirlei Medeiros. Fonte: Google Earth

O professor deverá escolher quais os pontos irá trabalhar (isso pode se
de acordo com o conteúdo ministrado na turma, mas o professor fica livre para 
adaptar outras possibilidades), e elaborar perguntas afirmativas com cerca de 4 
alternativas em cada pergunta sobre cada ponto (figura 2). Sugere
faça cerca de 10 perguntas por ponto, porém reconhecendo que é muito 
trabalhoso fazer tantas perguntas, o professor pode pedir para os próprios 
alunos fazerem as perguntas, mas é interessante que sejam alunos de outras 
turmas que elaborem as perguntas para que ninguém saiba a
importante frisar que se o professor utilizar este modo, ele deverá corrigir as 
perguntas dos alunos devido aos equívocos que os mesmos podem cometer. 
Os pontos devem ter moedas que correspondam a sua devida cor. Essas 
moedas podem ser feitas 
material à critério do professor (Figura 3).

Figura 1: Exemplo de imagem de satélite utilizada na aplicação do jogo no Colégio 
Estadual Nirlei Medeiros. Fonte: Google Earth ( 2017), org. pelos autores

O professor deverá escolher quais os pontos irá trabalhar (isso pode se
de acordo com o conteúdo ministrado na turma, mas o professor fica livre para 
adaptar outras possibilidades), e elaborar perguntas afirmativas com cerca de 4 
alternativas em cada pergunta sobre cada ponto (figura 2). Sugere

guntas por ponto, porém reconhecendo que é muito 
trabalhoso fazer tantas perguntas, o professor pode pedir para os próprios 
alunos fazerem as perguntas, mas é interessante que sejam alunos de outras 
turmas que elaborem as perguntas para que ninguém saiba a
importante frisar que se o professor utilizar este modo, ele deverá corrigir as 
perguntas dos alunos devido aos equívocos que os mesmos podem cometer. 
Os pontos devem ter moedas que correspondam a sua devida cor. Essas 
moedas podem ser feitas com papel colorido ou folha EVA ou outro tipo de 

terial à critério do professor (Figura 3). 
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alternativas em cada pergunta sobre cada ponto (figura 2). Sugere-se que se 

guntas por ponto, porém reconhecendo que é muito 
trabalhoso fazer tantas perguntas, o professor pode pedir para os próprios 
alunos fazerem as perguntas, mas é interessante que sejam alunos de outras 
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Os pontos devem ter moedas que correspondam a sua devida cor. Essas 

EVA ou outro tipo de 



 

 

Figura 2: Carta do tabuleiro com a temática “Rio Barigui” na cor azul.

 

 

REGRAS DO JOGO 

 O jogo se inicia com o sorteio de qual grupo irá começar a responder as 
perguntas. Definido o primeiro grupo, é sorteado qual ponto ele deverá 
responder a pergunta, o grupo terá 1 minuto para responder a pergunta, se o 
grupo acertar a pergunta, ele ganha u
e passa a vez para o próximo grupo e não responde mais perguntas sobre 
esse ponto, caso erre a pergunta ele apenas passa vez. Vence o jogo o 
primeiro grupo que conseguir uma moeda de cada cor. O jogo pode se 
prolongar de forma onde o primeiro a vencer se retira do jogo e há então uma 
disputa do segundo lugar, em seguida, o terceiro até acabar os grupos.

Figura 2: Carta do tabuleiro com a temática “Rio Barigui” na cor azul.
Fonte: Autores. 

Figura 3: Exemplo do jogo. 
Fonte: Autores. 

O jogo se inicia com o sorteio de qual grupo irá começar a responder as 
perguntas. Definido o primeiro grupo, é sorteado qual ponto ele deverá 
responder a pergunta, o grupo terá 1 minuto para responder a pergunta, se o 
grupo acertar a pergunta, ele ganha uma moeda correspondente a cor do ponto 
e passa a vez para o próximo grupo e não responde mais perguntas sobre 
esse ponto, caso erre a pergunta ele apenas passa vez. Vence o jogo o 
primeiro grupo que conseguir uma moeda de cada cor. O jogo pode se 

de forma onde o primeiro a vencer se retira do jogo e há então uma 
disputa do segundo lugar, em seguida, o terceiro até acabar os grupos.

 

Figura 2: Carta do tabuleiro com a temática “Rio Barigui” na cor azul. 

 

O jogo se inicia com o sorteio de qual grupo irá começar a responder as 
perguntas. Definido o primeiro grupo, é sorteado qual ponto ele deverá 
responder a pergunta, o grupo terá 1 minuto para responder a pergunta, se o 

ma moeda correspondente a cor do ponto 
e passa a vez para o próximo grupo e não responde mais perguntas sobre 
esse ponto, caso erre a pergunta ele apenas passa vez. Vence o jogo o 
primeiro grupo que conseguir uma moeda de cada cor. O jogo pode se 

de forma onde o primeiro a vencer se retira do jogo e há então uma 
disputa do segundo lugar, em seguida, o terceiro até acabar os grupos. 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O jogo foi aplicado com sucesso em uma turma de 9º ano do ensino 
fundamental em Curitiba, onde
entretidos pelo jogo. Os resultados foram positivos, todos os participantes 
cumpriam as regras do jogo, criaram o “espírito” de equipe e de 
competitividade saudável. Foi constato que os alunos conhecem pouco sobre
sua realidade o que fez com que cada pergunta respondida sobre as temáticas 
do jogo pudessem ser um novo aprendizado sobre o seu bairro.     Como a 
turma tinha um pouco mais de 30 alunos foi necessário 2 tabuleiros para que 
todos os alunos pudessem joga
de alunos, cada tabuleiro foi jogado por cerca de 16 alunos divididos em 4 
grupos. O tabuleiro utilizado possui 7 pontos com perguntas, assim, a atividade 
ocupou duas aulas de 50 minutos. 

 Assim, o professor q
tempo que possui para elaborar as perguntas, ou o tempo de aula que utilizará 
para que seus alunos elaborem as perguntas. Também deve levar em 
consideração o tempo que o jogo ocupará de suas aulas, lembrand
quanto mais pontos o jogo tiver mais tempo ele irá durar, assim como se a 
turma apresentar muitos alunos. Lembrando também que a duração do jogo 
poderá ser relativa à própria turma, devido à idade dos alunos, afinal a 
estrutura do jogo pode ser aplic
terá um desempenho diferente, portanto o jogo não possui uma duração 
específica, mas é importante que o professor separe pelo menos duas aulas 
para a aplicação do mesmo.
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O jogo foi aplicado com sucesso em uma turma de 9º ano do ensino 
fundamental em Curitiba, onde todos os alunos que jogaram se mantiveram 
entretidos pelo jogo. Os resultados foram positivos, todos os participantes 
cumpriam as regras do jogo, criaram o “espírito” de equipe e de 
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de alunos, cada tabuleiro foi jogado por cerca de 16 alunos divididos em 4 
grupos. O tabuleiro utilizado possui 7 pontos com perguntas, assim, a atividade 
ocupou duas aulas de 50 minutos.  

Assim, o professor que aplicar esse jogo deve levar em consideração o 
tempo que possui para elaborar as perguntas, ou o tempo de aula que utilizará 
para que seus alunos elaborem as perguntas. Também deve levar em 
consideração o tempo que o jogo ocupará de suas aulas, lembrand
quanto mais pontos o jogo tiver mais tempo ele irá durar, assim como se a 

muitos alunos. Lembrando também que a duração do jogo 
poderá ser relativa à própria turma, devido à idade dos alunos, afinal a 
estrutura do jogo pode ser aplicado em qualquer turma, e também cada turma 
terá um desempenho diferente, portanto o jogo não possui uma duração 
específica, mas é importante que o professor separe pelo menos duas aulas 
para a aplicação do mesmo. 
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