
Alunos de 5º ano voltam a participar do Programa Escola 
no Legislativo na próxima terça-feira (25)

Professora do 2° ano utiliza jogo de dados para ensinar 
sequência numérica de forma lúdica
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A partir da próxima terça-feira (25), alunos do CE-
MEB Prof. Benedicto Antônio dos Santos darão início à 
participação no Programa Escola no Legislativo 2014. 
Este ano o Programa conta com a adesão de 20 escolas, 
contemplando cerca de 1.100 alunos dos 5ºs anos.

A ação faz parte da parceria firmada entre a Secre-
taria de Educação e a Câmara Municipal, e tem como 
objetivo aproximar as crianças do Poder Legislativo, a 
fim de que conheçam o funcionamento e a organização 
da Câmara, bem como a função dos poderes Executivo 
e Judiciário. 

Segundo a Secretaria de Educação, todos os profes-
sores envolvidos no Programa passam por uma forma-
ção nos HTPCs para se apropriarem do cronograma de 
visita à Câmara e do desenvolvimento pedagógico do 
projeto na escola. Eles ainda recebem um kit que con-
tém material de apoio para o aluno e caderno de ativi-
dades do professor. 

Após todas as turmas de cada escola concluirem as 
visitas, é agendada uma culminância na unidade esco-
lar para que alunos e professores possam demonstrar 

Ao notar que alguns alunos do 2° ano apresentavam 
dificuldade para identificar números, a profa. Edileine 
Aparecida Alves, do CEMEB Vinícius de Moraes, levou 
para a aula um jogo pedagógico a fim de auxiliar na 
aprendizagem dos alunos. 

Para realizar a atividade, a educadora separou a tur-
ma em duplas e entregou a cada uma delas a cópia de 
uma trilha, duas fichas e um dado. Em seguida, ela ex-
plicou as regras do jogo, que envolve leitura de números 
e interpretação de texto. 

Durante o exercício, os alunos manusearam o dado, 
leram orientações para o percurso do jogo e se diverti-
ram com os recursos visuais e impasses encontrados ao 
longo da trilha. 

Segundo a professora, as crianças gostaram muito da 
atividade e, após praticar o jogo, conseguiram assimilar 
melhor a sequência de numerais, bem como relacionar 
o nome de cada número ao símbolo correspondente.  Ela 
conta ainda que sempre utiliza recursos lúdicos no final 
de cada aula e essa prática auxilia bastante na aprendi-
zagem da turma.

na prática todo o conhecimento adquirido durante a 
participação no Programa. Nesta ocasião, poderão par-
ticipar pais, professores, alunos, além de autoridades 
do município. 


