
 

 

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

 

Jogo: Let’s Go! 

Habilidades:  

• Avaliar ações de acordo com as probabilidades;  

• Saber lidar com a incerteza; 

• Ponderar ações que envolvam riscos. 

Métodos priorizados: Semáforo, Tentativa e Erro, Detetive e Árvore do Pensamento 

Regras do jogo: mlbr.com.br/letsreg 

 

1. Contextualização: Leia o texto “Profissões de risco” na página 10 do seu Livro do 

Aluno. O objetivo da contextualização é que você reflita sobre o conceito de “risco”. Após 

ler o texto e refletir, responda as duas questões contidas no item “Para refletir 

2. Vivência: Em seu material “Livro da família” destaque as peças de macaco, 

marcação de rodadas e dados, além do tabuleiro do jogo Let’s Go! encontrados nas páginas 

do meio de seu livro. Siga as regras nas páginas 11 a 13 do seu Livro do Aluno ou no vídeo 

através do link mencionado acima. Convide seus familiares para jogar utilizando suas peças 

e tabuleiro. 

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

aprendizagens sobre as regras e as duas estratégias do jogo (“Permaneça no jogo” e 

“Calculando expectativas”, que estão explicitadas na página 25), além de permitir que essas 

aprendizagens sejam aplicadas em outros contextos (páginas 16 a 22). A última atividade 

está relacionada com a matemática, exercitando seus conhecimentos de probabilidade em 

relação às regras e tabuleiro do jogo Let’s Go! (páginas 23 e 24). Para exercitar o Método 

do Semáforo leia os destaques das atividades nas páginas 15 e 22 e reflita sobre as 

situações de vida e jogada propostas. 

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

tema “Esteja alerta!”, contido no texto da seção “Trocando ideias” (página 26). Juntos, vocês 

poderão refletir um pouco mais sobre os aprendizados das aulas e como podemos usá-los 

em outras situações da vida. Registre suas sínteses e reflexões (páginas 27 e 28). 

 

 

 

 

 


