
 

 

9º ano – Orientações para realização das atividades do Livro do Aluno 

 

Jogo: Gamão 

Habilidades:  

• Analisar o contexto e suas implicações;  

• Planejar atividades com base em contagens, cálculos e probabilidades; 

• Estabelecer as diferenças entre planos táticos e estratégicos; 

Métodos priorizados: Semáforo, Detetive, Tentativa e Erro e Espelho 

Regras do jogo: mlbr.com.br/gamaregc 

 

1. Contextualização: Leia o texto “Uma situação pacífica” na página 30 do seu Livro 

do Aluno. O objetivo da contextualização é que você possa refletir sobre a cultura da paz, 

analisando situações pacíficas de resolver disputas e conflitos, de modo como a inteligência 

comtemplou ao invés da força bruta na história da Guerra entre Dinamarca e Suécia. Em 

seguia, após ler o texto, responda as duas perguntas presentes na página 31. 

2. Vivência: Crie seu próprio jogo Gamão. Para construir o tabuleiro, utilize 4 folhas 

sulfite e cole uma na outra, formando um retângulo 2x2. Em seguida, desenhe em cada 

folha 6 triângulos de maneira espelhada. Para criar as 30 peças, sendo 15 de cada cor, 

utilize papel, tampinha de garrada, botão ou outro material disponível. Para jogar, você 

também precisará de 2 dados. Siga as regras do jogo nas páginas 24 e 27 do seu Livro do 

Aluno ou no vídeo através do link mencionado acima. Convide seus familiares para jogar. 

3. Atividades: As 7 primeiras atividades lhe ajudarão a consolidar as aprendizagens 

sobre regras, através de situações de jogadas e perguntas direcionadas a compreensão do 

jogo (páginas 28 e 29). Em seguida, para explorar a primeira estratégia “Bases Seguras” 

são propostas 7 atividades que simulam situações na vida e no jogo (páginas 32 e 35). 

Quanto a segunda estratégia “Controle de Pontos-Chave” existem 4 atividades sendo que 

as três primeiras exploram situações de jogada e a última é trabalhada uma experiência da 

estratégia em sua vida (páginas 37 a 39). 

4. Reflexões em família: Convide seus familiares para conversarem sobre o tema 

“Pontos-chave”, presente na atividade 20 (página 39). Juntos, vocês poderão refletir um 

pouco mais sobre os aprendizados das propostas e como podemos usá-los em outras 

situações da vida. Para finalizar e sintetizar, responda a atividade 21 (página 39) e faça 

uma partida do jogo gamão com seus familiares, conforme proposto na seção “Teste suas 

habilidades” (página 40). 

 


