
ROTEIRO PARA APLICAÇÃO DO PROJETO “CAVALEIROS DA TABUADA
REDONDA”.

OBJETIVO: Estimular o estudo da tabuada através da contação de histórias.

Importante: No momento do planejamento anual, não esqueça de incluir as aulas

disponíveis para o desenvolvimento do projeto e planeje em cima desta quantidade.

É importante que ele tenha começo, meio e fim.

Seguem algumas dicas e sugestões para o desenvolvimento do projeto.

Etapa preparatória:

1 - Conheça sua turma e perceba se gostam ou se familiarizam com histórias

medievais. Caso contrário, você pode substituir por outro tema que seja interessante

para todos.

2 - Uma vez escolhido o tema e, no caso deste projeto, a história escolhida foi a

“Lenda do Rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda”, é a hora de você se

familiarizar e se apropriar da maior quantidade de informações possíveis. Aqui, além

da pesquisa, é interessante conversar com um professor de história e de repente,

estabelecer uma parceria para a construção de enigmas e/ou e-mails.

3 - Apresentação da história para os alunos. Use toda a sua imaginação, busque

acessórios que remetem ao tempo estudado. (utilizei uma coroa e uma espada, e

esses acessórios nos acompanharam por todo o projeto). Você pode aproveitar este

momento também para revisar números romanos e  como identificar o século.

4 - Simultâneamente a análise da história do Rei Arthur, revise o conceito de

tabuada (adição, subtração, multiplicação e divisão). Produza atividades que

contemplem este tema (você pode fazer no caderno, atividade em folha, utilizar

ferramentas digitais, etc.)



Etapa de desenvolvimento do Projeto:

1 - Inicie enviando um email se apresentando como conselheira (o) do Rei e da

necessidade do mesmo em selecionar novos cavaleiros para sua guarda de Honra

(No caso deste Projeto, os alunos possuíam contas Gmail institucional, por isso, é

importante verificar, de acordo com a realidade de cada turma, qual seria a melhor

forma de enviar as mensagens).

Lembre-se: A história acontece nos dias atuais com menção à Lenda do Rei Arthur,

portanto, teremos um misto de assuntos da época e de assuntos do cotidiano).

Segue modelo da carta de apresentação:

Carta de Apresentação

*Adapte a carta para sua realidade local mas, seria interessante o e-mail ser enviado no

início da semana, para que o aluno possa ter tempo de estudo e você possa também falar

sobre este e-mail durante os dias que se seguem.

2 - Para o treinamento inicial, foi utilizado um seletor aleatório de nomes (estávamos

todos no modelo de aula on -line). Neste seletor você pode inserir o nome do aluno,

inserir música, figura (tem um campo de configurações). O nome do aluno é

sorteado e ele deve responder a pergunta sobre a tabuada solicitada (não esqueça!

pergunte apenas o que solicitou para estudo). É importante frisar que não é uma

prova, é um treinamento, então, dê um tempo para que o estudante pense sobre a

pergunta feita, se preferir sorteie outro e depois volte nele, dê uma dica…o intuito

aqui é que ele goste deste momento e associe o estudo da tabuada a algo dinâmico

e divertido. Aqui vale toda sua experiência como apresentador (a) e animador (a) de

auditório, rsrsr .

Segue link do seletor utilizado: https://wheelofnames.com/pt/
*O nome dos alunos foram preservados

Existem outros diversos seletores, ficando assim, a escolha do professor (a). Você

pode usar o seletor durante todo o projeto, intercalando com as atividades do

projeto.

https://docs.google.com/document/d/1pneOwdsbYZj5orZW_qCw8kBe7iyCyiwscBkHp1l5gOY/edit?usp=sharing
https://wheelofnames.com/pt/


3 - Na semana após a primeira atividade (seletor de nomes), é importante que o

estudante receba uma nova carta vinda do Rei. Nesta carta você pode apenas

felicitá-lo pelo treinamento e por se tornar um cavaleiro (todos serão cavaleiros ok?)

e/ou convocá-lo para um treinamento. No projeto fizemos os dois, felicitações e

convocação. Segue modelo:

Carta de aceite

No dia marcado no e-mail, antes de iniciar a atividade, faça uma cerimônia simbólica

de consagração dos estudantes como “Cavaleiros da tabuada redonda”. Utilize

todos os seus tributos teatrais! rsrs

Sugestão: Leve-os até o Pátio, faça uma roda, coloque um áudio com trombetas e

inicie a breve solenidade. Peça que se ajoelhem e assim o Rei (uma pessoa

escolhida por você e que consiga estar em alguns momentos durante o ano para o

desenvolvimento do projeto) passará a espada na cabeça de cada Cavaleiro,

consagrando-o como tal (é apenas sugestão, mas acredite! A criançada vibrou

muito neste momento!).

Ao final, anuncie a todos, os novos cavaleiros do Rei!
*(Nesta etapa estávamos com turmas presenciais e on-line e o rito foi feito igualmente para quem

estava em casa, pois acompanhavam simultaneamente pelo Google Meet).

4 - A partir daqui as atividades são bastantes peculiares à cada turma. Porém,

alguns passos devem ser seguidos para que o objetivo do projeto seja alcançado.

● É importante que os e-mails sejam enviados na segunda-feira (que pode ser

semanalmente ou quinzenalmente - vai depender da disponibilidade de aulas

dentro do planejamento), contendo de forma clara qual tabuada o aluno deve

estudar e quando este estudo será “cobrado”. (Sempre contextualizando com

a temática do projeto).

● As histórias contidas nos e-mails não precisam ser retiradas obrigatoriamente

da lenda, elas podem ocorrer dentro do Universo do seu colégio , utilizando

eventos que estão programados pela Unidade escolar, por você ou por um

(a) professor (a) de outro ano. O que deve ser feito é sempre incluir os

https://docs.google.com/document/d/1BojG-ewFfhX3GIvYAWXnvZFas5AxmZ6hdBJSEgCrrSg/edit?usp=sharing


personagens e o universo da Lenda do Rei Arthur nesses acontecimentos. A

variedade de atividades é importante para que o projeto seja dinâmico e

mantenha o engajamento dos estudantes.

Segue modelo:

Modelo_e-mail_Estudo da tabuada_Jogo do resto

5 - Para finalizar o Projeto (duração de pelo menos 1 trimestre) - Proponha dois dias

de atividades intensas. Um dia de treinamento e outro dia para a batalha final. Envie

e-mails nesses dois dias e prepare com antecipação as atividades (Não há

problema em repetir atividades anteriores mas, finalize o projeto com enigmas pelo

colégio e de repente um botom como consagração por ser um cavaleiro e proteger o

nosso reino).

Atividades desenvolvidas para compor o projeto
● E-mails contemplando dias atuais e Idade Média.

● Seletor aleatório de nomes: verificar citação (Item 2 da etapa de

desenvolvimento do projeto).

● Jogo de tabuleiro (que contemple a operação de multiplicação). No caso

deste projeto utilizei um tabuleiro (Jogo do resto - o aluno só pode andar o

resto da sua divisão) que mandei confeccionar em uma gráfica (conheci esta

atividade em um curso que fiz em anos anteriores). - Você pode adaptar com

o que dispor em seu colégio.

● Jogo de cartas numéricas (confeccionei no

colégio). Os alunos em duplas sorteiam (cada um

na sua vez) uma carta com uma multiplicação

específica e ele deve responder para o colega.

Caso ele tenha dificuldade com a resposta, o colega

pode auxiliá-lo dando dicas, até que ele chegue na

resposta (perceba, não é uma competição, apesar

de ser intitulado duelo, é um momento de ajuda

mútua). - Fácil confeccionar.

https://docs.google.com/document/d/1oZVCFzzlmL9Xjgi9kUuHg9jpSHYutO9YP43Ryo4Gx2I/edit?usp=sharing


● Jogo Stop da Multiplicação - para esta atividade o ideal é que estejam pelo

menos em duplas. Entregue uma folha sulfite com uma tabela impressa (veja

o link abaixo) ou peça para que construam a mesma. Em uma caixa tenha os

números das multiplicações solicitadas para estudo. Sorteie um número. O

número sorteado deve ser registrado pelo aluno do lado esquerdo da tabela e

ao seu sinal, ele deverá ir completando as multiplicações. A primeira dupla

que finalizar, grita STOP! Você verifica se acertaram, faz a correção coletiva

na lousa  e prossegue com o sorteio.  Segue link:

Stop da multiplicação

● Enigmas variados (utilizei um molde de coroa) - atrás da coroa seguia um

desafio matemático (retirado de sites de educação e adaptados para a

realidade de nosso cotidiano à partir do que estava sendo ensinado ou de

conhecimentos prévios do estudante). As coroas foram feitas com papel

criativo dourado e fixadas por todo o colégio um dia antes da programação

da atividade. Em grupos, os alunos percorriam o colégio atrás das coroas e

precisavam, coletivamente, resolver o que estava sendo solicitado.

*Importante: Nesta atividade envolva os funcionários do colégio, equipe de

direção, secretaria…Deixe com eles envelopes que serão retirados pelo

grupo. Por ex. Em uma das coroas que eles encontrarem, escreva: “Retire na

secretaria do colégio um envelope direcionado aos cavaleiros”. Então eles

deverão ir até lá, retirar com a equipe da secretaria o envelope com o

desafio. Utilize um local que tenha mesas, para que eles possam se sentar

e resolver os desafios.

Dica: Coloque também desafios inusitados e engraçados. Como por ex.

“Declamem a tabuada do 5 marchando pelo colégio” ou “Falem a tabuada do

3 fazendo polichinelo”. (Acredite, eles adoram e dão muitas risadas…Lembra

de tornarmos o estudo da tabuada divertido?).

Espero ter ajudado!

Qualquer dúvida, pode enviar e-mail para:

profdaria@colegionovomundo.com.br

Vai ser um prazer conversar com você! Com carinho, Profª Dária Passos

https://docs.google.com/document/d/1UiZeExSBybTMreu9nbMk2e381VFYENiDdbdVyTIYaD4/edit?usp=sharing
mailto:profdaria@colegionovomundo.com.br

