
Projeto 
reforço interativo



O que é?

Com as aulas on-line, surgiu a necessidade do desenvolvimento de

ferramentas que facilitem a continuidade das aulas em meio ao

distanciamento social.

Pensando nisso, a Passatempo Educativo, criou o Projeto Reforço

Interativo para os alunos aprenderem enquanto participam de gincanas

educativas.
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Objetivos

✘ Integrar o conteúdo do ensino a distância das escolas 

municipais  com atividades pedagógicas do projeto.

✘ Desenvolvimento de outros métodos lúdicos de                      

reforço do aprendizado.

✘ As gincanas e jogos são um estímulo para os alunos participarem

das aulas oferecidas pela escola, tirar dúvidas com seus

professores, fazerem as tarefas escolares, pois o conteúdo do

projeto é baseado nas matérias que os alunos estão estudando.
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Informações Gerais

✘ O projeto é totalmente gratuito.

✘ Os alunos são atendidos por série. Voltado para 3º,4º e 5ºano. Temos turmas 

do 6º ao 9º ano no Projeto Leilão do Conhecimento, um jogo cooperativo e o War dos 

Pequenos Grandes Gênios.

✘ As turmas tem até 15 alunos.

✘ Cada semana uma escola é convidada para sugerir os temas para

desenvolvimento das atividades.

✘ Duração de 45 minutos

✘ Enviamos um convite com dia/hora/código da sala para a escola que

através do professor envia para seus alunos.
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Português

CAMPEONATO DE SOLETRAÇÃO
GINCANA DOS VERBOS

BRINCANDO COM AS SÍLABAS
VOCÊ SABE O QUE É FONEMA?
ENCONTROS CONSONANTAIS

MATEMATICA

BINGO DAS OPERAÇÕES
QUIZ MATEMÁTICO

FRAÇÕES
TABUADA

EXPRESSÕES NUMÉRICAS

Artes

DEGRADÊ
PONTILHISMO

MISTURA DE CORES
PERSPECTIVA

OFICINAS CRIATIVAS

Ciências

LABORATÓRIO DO DOUTOR BAC
BIOMAS (FAUNA E FLORA)
ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL

CORPO HUMANO
MEIO AMBIENTE

História

RELEITURA DA HISTÓRIA
ESCRAVIDÃO NO BRASIL

DESCOBRIMENTO DO BRASIL

Geografia

REGIÕES DO BRASIL
OS CONTINENTES
NOSSOS OCEANOS

VIAGEM AO ESPAÇO SIDERAL

A escola também pode escolher temas para que seja preparada a aula de reforço.



Parceiros da Passatempo Educativo

• Escola Municipal Edith dos Santos Silva

• Escola Municipal Idelfonço Emiliano de Brito

• Escola Municipal Isabel Ribeiro Leal Leite

• Escola Municipal Jardim das Graças

• Escola Municipal Profº Ana Maria Pereira

• Escola Municipal Recanto Vista Alegre

• Escola Municipal Sidronia Nunes Pires

7 escolas de Cotia

40 salas atendidas

Média de 120 alunos por semana

2 escolas de Conde(BA)

2 escolas de Campos do Jordão

1 escola de Jandira

1 escola de Mococa



Metodologia - Exemplos

Esta atividade é 

um jogo de 

tabuleiro. 

Os alunos 

fizeram uma 

revisão dos 

conteúdos de 

todas as 

matérias dos 

últimos 40 dias.

Para lembramos 

das festas 

juninas, tivemos 

um bingo 

matemático com 

a prática da 

tabuada, contas 

e expressões  

numéricas.  



Sabemos das dificuldades de acesso à 
internet para boa parte da população, 

o maior objetivo deste projeto não é ter uma 
grande quantidade de atendidos, mas sim, 
podermos fazer a diferença, incentivando 
que seja, 1, 3, 5, 10 alunos a estudarem.  

Missão do Projeto 



Começar!

Leilão do Conhecimento
É um divertido jogo online  que 

trabalha o conteúdo escolar, 

incentiva o trabalho em equipe, a 

educação financeira e a 

capacidade de negociação.



Leilão do Conhecimento 
1 – Público-Alvo: alunos do 6º ao 9º ano do Fundamental II e Ensino Médio.

2 – Integração do conteúdo escolar com o Leilão, através de um Jogo de perguntas de todas as 

matérias que os alunos estão estudando

3 - A moeda é utilizada são os “Réis”. 

O Réis foi a moeda mais usada no Brasil por 303 anos.

4 – Jogo cooperativo e de grande interatividade

5 – Acertar as perguntas para acumular “Réis” e participar de  leilões de terras 

dos Estados Brasileiros



War dos Pequenos Grandes Gênios

Uma incrível batalha do aprendizado!

Nesta guerra nossas armas são as matérias de português, 
matemática, história, geografia, ciências e artes.



1 – Público-Alvo: alunos do 6º ao 9º ano do Fundamental II e Ensino Médio.

2 – É um jogo em equipe de estratégia e conhecimento.

3 – Professores das escolas participantes assessoram o jogo com envio de perguntas das matérias que 

os alunos estão estudando, fazendo do jogo um grande reforço escolar.

4 – Respostas certas, reforçam os exércitos e possibilitam a conquista dos países.

War dos Pequenos Grandes Gênios



Mosaico do Saber
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Obrigado!
Saiba mais:

(11) 99757-9540 

passatempo@passatempoeducativo.org.br

Passatempo Educativo 

Apoio:

mailto:passatempo@passatempoeducativo.org.br

