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Jogos Eletrônicos 



Os jogos se manifestam de diferentes formas: uma delas é a 
eletrônica, como vídeo games, jogos on line e de celulares.  

Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura dos alunos e  também 
de muitos adultos, e são importantes para desenvolver a atenção, 

interação, o respeito as regras, a diversão, entre outros.  
Com certeza tem muitos benefícios, mais em exagero pode causar 

sedentarismo e isolamento de familiares.  



Responda as seguintes perguntas: 
 

▸ 1) Jogos eletrônicos, quais os motivos de jogá-los?  
 

▸ 2) Por quanto tempo eu jogo diariamente? 
 

▸ 3) Existem jogos eletrônicos que precisamos nos movimentar 
para jogar?  Descreva um deles. Onde e como podemos jogar? 

 
 
 



 4) Com qual tipo de jogo você está mais acostumado? 

 
(  ) Videogames, apenas. 
(  ) Jogos eletrônicos, de tabuleiro e aplicativos de celular. 
(  ) Nenhuma das anteriores. 

 



5) Qual tipo de jogo mais chama a sua atenção? 
 
(  ) Jogos com missões complexas, que exigem uma estratégia.  
(  ) Jogos que me fazem pensar e trabalhar em conjunto. 
(  ) Não gosto de jogos. 

 

 



 6) O que você acha do uso dos games nas aulas? 
 
(  ) Uma ótima ideia, aprendo muito mais dessa forma. 
(  ) Tenho dificuldade de aprender assim, não gosto de games. 
(  ) Muito legal! Uma forma de deixar os conteúdos e as aulas 
mais interessantes. 

 



7) Você acredita que dá para aprender coisas importantes com os 
games? 
 
(  ) Não, os games não ensinam nada. 
(  ) Sim! Os games têm lições muito boas e importantes.  
( ) Sim, mas é importante ter também outras atividades para 
completar o aprendizado.  

 



Hoje vamos levar um jogo 
eletrônico para a prática real. 

 



BATALHA DOS PEÕES (xadrez) 
  Nesse jogo cada um deve colocar oito tampinhas pet na 
primeira fileira do tabuleiro que serão os peões. O desafio é fazer 
com que o maior número de peões atravesse o tabuleiro. O peão 
movimenta- se para frente, e come na diagonal (ocupa a casa do 
adversário). Toda vez que dois peões ficam frente a frente, ficam 
bloqueados e não podem ser mexidos. Vence a partida quem 
deslocar o maior número de peões para a primeira fileira do 
adversário.  
                                                        Bom jogo! 
 

Obs: Dá pra criar o seu próprio 
tabuleiro, com um pedaço de 

papelão. 



Se possível, registre sua 
atividade! 
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Esperamos que todos possam aproveitar essas atividades! 



Esse material foi preparado a partir 
da habilidade 

 (HCEF06EF01T) Experimentar e 
fruir, na escola e fora dela, jogos 

eletrônicos. 
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