PROJETO: DESCOBRINDO TALENTOS NO “JODO DE XADREZ”
EE “LIBERO DE ALMEIDA SILVARES” – EELAS
SUBPROJETO DE MATEMÁTICA – PIBID-FIFE/FEF
SUBPROJETO DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PIBID-FIFE/FEF
OBJETIVO:





Implantar nas salas de aulas para todos os alunos o jogo do xadrez;
Desenvolver a cultura do jogo de xadrez entre os alunos e seus familiares;
Capacitar os alunos a refletirem/analisarem seus movimentos de peças durante o
jogo de xadrez para que possam caracterizar suas jogadas;
Treinar os alunos para que possam competir em um campeonato promovido pela
EELAS/PIBID-FIFE.

JUSTIFICATIVA:
O jogo como agente facilitador da aprendizagem, caracterizando o desenvolvimento do
raciocínio lógico, de estratégias e atitudes para que se possa vencer o jogo. O que se
buscou no desenvolvimento desse processo foi a ética e valores, além do respeito e da
amizade entre os participantes. As aulas de xadrez foram iniciadas no mês de setembro
de 2014, foi utilizada uma aula de Matemática ou de educação Física cedidos pelas
professoras dessa área.
RESULTADOS PRELIMINARES:
Como resultado preliminar alcançado com essa ação, até o momento, além da
motivação observada nos alunos, podemos destacar um aluno de Liberdade Assistida
(LA) que se destacou dos demais por suas jogadas bem elaboradas que lhe garantia
vitórias com a aplicação de poucas jogadas sobre os demais alunos.
PROCEDIMENTOS:
Foi iniciado no mês de setembro aulas nos nono anos e nas primeiras séries do ensino
médio com o intuito de capacitar os alunos a aprenderem os movimento das peças do
jogo de xadrez como também jogadas para que os alunos identificasse as jogadas que os
levassem a finalizar a partida no menor número de jogadas. Essa atividade foi
desenvolvida entre os subprojetos de Educação Física e Matemática, nas salas que o
projeto foi iniciado, sempre tinham consecutivamente, aula de matemática e educação
física ou vice-versa. O campeonato acontecerá no final de 2015.

FOTOS AULAS DE XADREZ NA EELAS
Abaixo seguem as fotos quando se iniciou as aulas com os alunos da EELAS
para que aprendessem a nomear as peças e os seus movimentos pelo tabuleiro de
xadrez.
Professora de Matemática cedendo sua aula para o bolsista iniciar os alunos na
cultura do xadrez.

Foto 01: Bid Walyssom, Professora Maria na sala do 1º ano B do Ensino Médio (EM)
da EELAS

Foto 02: Alunos da sala do 1º ano B do EM da EELAS

Foto 03: Professora Maria José ensinando posições e movimentos das peças do jogo de
xadrez para os alunos da sala do 1º ano B do EM da EELAS

Foto 04: BID Walyssom iniciando as regras de posição e movimento de peças no 9º ano
B do ensino Fundamental (EF)

Foto 05: Alunos do 9º ano B do EF se familiarizando com as posições e movimento das
peças

Foto 06: Professora Maria e os alunos do 9º ano B do EF entendendo as regras do jogo

Foto 07: BID Letícia ensinando aluno do 1º ano B do EM a entender as regras do jogo

Foto 08: Alunas do 1º ano B discutindo as regras do jogo

Foto 09: Alunos do 9º ano B que já dominavam as regras do jogo de xadrez.

Foto 10: Alunos do 9º ano B do EF se dedicando a entender o jogo.

Foto 11: Aluno do 1º ano B ensinando o movimento das peças para os colegas de sala.

Foto 12: BIDs Letícia e Walyssom ensinando no 9º ano B do EF

Foto 13: BID Fagner auxiliando os alunos do 9º ano C a aprenderem as regras do jogo.

