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RESUMO

O presente  estudo buscou através dos Jogos Cooperativos,  conteúdo estruturante na 
disciplina  de  Educação  Física  das  Diretrizes  Curriculares  para  o  Estado  do  Paraná, 
aponta novas possibilidades pedagógicas a partir da cooperação através dos jogos para 
melhorar o exercício de convivência no ambiente escolar.  No sentido de melhorarmos 
nossas relações interpessoais, relacionamentos, humanização voltada na educação para 
a Paz.
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INTRODUÇÃO

Para  que  ocorra  uma  boa  convivência  em  sociedade,  todos  nós  precisamos 

exercitar mais as nossas habilidades de relacionamento, resgatando valores morais já 

quase esquecidos,  como:  paciência,  tolerância,  compreensão,  cooperação.  Na escola, 

como  em todos  os  setores  da  sociedade,  nosso  desafio  para  a  convivência  pacífica 

resulta  numa luta  diária  e constante para contornar  os problemas de relacionamento. 

Precisamos  resgatar  comportamentos  e  atitudes  menos  competitivas,  experimentando 

incorporar no dia-a-dia novos meios de agir,  de maneira mais solidária e cooperativa. 

Atualmente, o respeito mútuo é um valor humano que parece não mais fazer parte da vida 

de  muitos  de  nossos  alunos  e  também  alguns  educadores  na  escola.  Quando 

observamos o comportamento de crianças e adolescentes nos intervalos entre as aulas e 

durante o recreio  percebemos a  falta  de  valores,  pois  a  todo o momento acontecem 

xingamentos, empurrões, brigas, “bullying”. Essa convivência conflitante ocorre-nos vários 

ambientes:  em  sala  de  aula,  nos  corredores,  na  quadra,  no  local  das  refeições,  na 

cantina, nos banheiros, onde é possível presenciar agressões verbais, socos nas costas, 

apelidos ou provocações. Conflitos também podem presenciar nas relações sociais fora 

do  âmbito  escolar.  A sociedade mostra-se  cada  vez  mais  competitiva,  onde somente 

aqueles que se sobressaem são lembrados e valorizados. Isso estimula cada vez mais a 

competição,  pois  tentamos o  tempo todo provar  que somos melhores  que os  outros. 
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Assim,  tomamos como referências os autores acima, podemos  definir 

cooperação como atitude de agir em conjunto com o outro para resolver um 

problema ou alcançar um objetivo comum. Significa o oposto de competição, 

onde cada indivíduo tenta atingir um objetivo pessoal para se dar melhor do 

que o outro. q



Todos nós queremos sempre ganhar, poucos de nós reagem de forma adequada frente a 

derrota.

Ao propormos a utilização dos Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física 

oferecemos uma alternativa de sensibilização aos alunos, para levá-los a reflexão sobre a 

importância das relações interpessoais e despertar-lhes para a valorização da cultura da 

paz,  pois segundo Brotto (1999) os jogos cooperativos são capazes de transformar o 

condicionamento competitivo para vencer na vida em alternativas cooperativas para o 

exercício  da boa convivência.  Segundo as Diretrizes Curriculares de Educação Física 

para os anos finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio no estado do Paraná, 

(DCE), os jogos e brincadeiras fazem parte dos conteúdos estruturantes da disciplina. 

São de relevante importância para o desenvolvimento do ser humano, pois “atuam como 

formas de representação do real através de situações imaginárias” (DCE - 2007 p. 36), 

compondo um conjunto de possibilidades que ampliam a percepção e a interpretação da 

realidade, despertando o interesse, a curiosidade e a participação dos alunos.

Seriam as pessoas competitivas por natureza ou a competição é aprendida, como 

resultado da nossa maneira de viver e agir no mundo. Sendo assim, jogos, esportes e 

brincadeiras  só  se  aplicariam  de  forma  competitiva.É  possível  participar  de  jogos  e 

esportes de maneira cooperativa e mesmo assim se divertir.Há necessidade sempre de 

ter-se apenas um vencedor em cada jogo ou a vitória pode ser compartilhada com a 

mesma emoção e valor entre as equipes.Quais “valores” são desenvolvidos nos jogos de 

competição? E na cooperação?

COMPETIÇÃO X COOPERAÇÃO

Ao falarmos sobre jogos cooperativos, Orlick (1989) torna-se uma das principais 

referências nesse tema.  Segundo esse estudioso da Universidade de Otawa, Canadá, os 

jogos  cooperativos  não  são  uma  prática  inovadora  nas  escolas,  pois  já  existem  há 

milhares de anos quando eram utilizados em comunidades tribais para a celebração da 

vida. Eles reproduziam a estrutura da sociedade e representavam os valores da época. 

No  Brasil,  o  principal  autor  com  obras  sobre  o  assunto  é  Fábio  Otuzzi  Brotto,  que 

inspirado nas idéias de Terry Orlick, defende que os jogos cooperativos são baseados em 

atividades com mais oportunidades de diversão e prazer pela participação de todos de um 

grupo. Mas, como podemos definir a cooperação? Em que se diferencia da competição? 

Assim,  tomamos como referências os autores acima, podemos  definir 

cooperação como atitude de agir em conjunto com o outro para resolver um 

problema ou alcançar um objetivo comum. Significa o oposto de competição, 

onde cada indivíduo tenta atingir um objetivo pessoal para se dar melhor do 

que o outro. q



De  acordo  com  o 

Minidicionário  Aurélio 

(2004,  p.196), 

cooperação é:

1. Ato ou efeito de cooperar, operação, ação 
ou trabalho conjunto.
2. Aquilo que se faz para auxiliar a ação de 
outrem, ou como forma de participar de um 
esforço, despesa, etc.
3.  Associação  entre  duas  espécies,  a  qual 
traz  vantagens  para   ambas,  embora 
dispensável.

Para Orlick (1989, p.105),  a cooperação é "uma força unificadora, que agrupa 

uma variedade de indivíduos com interesses separados numa unidade coletiva”. Brotto 

(2001) defende que a cooperação praticada através de jogos cooperativos é um meio 

para  que  todos  alcancem  juntos  os  mesmos  objetivos  e  uma  forma  de  despertar  a 

coragem para assumir riscos.  A cooperação também promove a auto-estima juntamente 

com  o  desenvolvimento  de  habilidades  interpessoais  positivas  para  a  prevenção  de 

problemas sociais, antes deles se tornarem problemas reais. Existem muitas definições 

que diferenciam a competição da cooperação. SOLER (2008, p. 29), baseado nas idéias 

de BROTTO (1999), assim descreve: 

COOPERAÇÃO:  É  um  processo  de  interação  social,  onde  os  objetivos  são 
comuns, as ações são compartilhadas e os benefícios são distribuídos para todos.
COMPETIÇÃO:  É  um  processo  de  interação  social,  onde  os  objetivos  são 
mutuamente exclusivos, as ações são isoladas ou em oposição umas às outras e 
os benefícios são concentrados somente para alguns.

Margaret Mead citada por Orlick (1989, p.81) define competição como o ato de 

procurar obter o que outra pessoa está, ao mesmo tempo, se esforçando para ganhar. O 

objetivo  pelo  qual  competem  é  uma  forma  de  mostrar  superioridade  ao  superar  ou 

derrotar o oponente.

Muitas vezes ouvimos afirmar que a competição é um elemento importante na 

educação sob o pretexto de que assim as pessoas ficariam melhores preparadas para 

viver num mundo competitivo como o nosso.  Porém, segundo Orlick (1989), a idéia que a 

competição é necessária para que os estudantes tenham bom desempenho acadêmico 

trata-se de um mito, pois já se provou a ocorrência de resultados parecidos em classes 

cooperativas e competitivas. 

A verdadeira superioridade não depende da competição contra os outros. (p. 27-

30).  Orlick  defende que jogos competitivos  estimulam o  aumento  da  tensão entre  os 

competidores  e  a  frustração  pelos  resultados,  favorecendo  o  desenvolvimento  de 

comportamento agressivo, pois em situações competitivas um comportamento amistoso é 

Assim,  tomamos como referências os autores acima, podemos  definir 

cooperação como atitude de agir em conjunto com o outro para resolver um 

problema ou alcançar um objetivo comum. Significa o oposto de competição, 

onde cada indivíduo tenta atingir um objetivo pessoal para se dar melhor do 

que o outro. q



menos provável de ser retribuído em igual intensidade. Tal explicação também pode ser 

atribuída  a  outras  atividades  baseadas  na  competição,  que  valorizam  a  busca  de 

resultados em relação ao oponente, prevalecendo a rivalidade e a superação do outro. 

A competição também diminui a auto-estima e aumenta o medo de falhar, inibindo 

a  capacidade  de  expressão.  Já  em  atividades  cooperativas,  as  pessoas  ou  grupos 

trabalham em união para a busca de objetivos comuns, onde o sucesso de um reflete-se 

em  todos.  Aumentam  a  segurança  nas  capacidades  pessoais  e  contribuem  para  o 

desenvolvimento do sentido de pertencimento do grupo. Não há perdedor,  ninguém é 

isolado ou rejeitado pelas suas falhas. 

A cooperação também é um valioso instrumento na formação do cidadão, pois 

ajuda a desenvolver uma relação com o exterior baseada no respeito e no agir com o 

outro em prol de um objetivo coletivo.

Então, se queremos um clima amistoso em sala de aula, onde todos se sintam 

acolhidos  e  valorizados,  é  fundamental  investir  na  relação  interpessoal  com  o 

desenvolvimento de atividades cooperativas, pois isso reflete na forma como cada um se 

posiciona e atua no mundo. Os professores que utilizam a cooperação em sala de aula, 

como: jogos, atividades cooperativas ou dinâmicas, passam a ter uma nova visão de si e 

do mundo, pois segundo Brotto (2001) os jogos cooperativos propõem um exercício de 

ampliação da visão sobre a realidade refletida no jogo. Jogamos (ou agimos) da mesma 

maneira como vivemos influenciados pelas nossas crenças e valores. 

        Professor: como anda sua prática pedagógica em sala de aula.Há espaço para a 

cooperação ou as atividades privilegiam a competição.Que benefícios a cooperação pode 

trazer para o ensino da sua disciplina.Estaria disposto a experimentar a cooperação no 

seu dia-a-dia escolar?

APRENDIZAGEM COOPERATIVA: O QUE É?

Para que possamos usufruir dos benefícios que a cooperação traz à educação, é 

necessário que aprendamos a usar a aprendizagem cooperativa, que segundo Sapon-

Shevin (1994) citado por Soler (2008) é uma pedagogia centrada no aluno que promove 

resultados acadêmicos e constrói relacionamentos sociais positivos. 

Mesmo sem perceber, muitas vezes reforçamos valores e atitudes competitivas na 

escola, como destacar o melhor, premiar bons resultados, vencer o oponente, entre outras 

atitudes  que  demonstram  exclusão,  violência  simbólica  e  pouca  ou  nenhuma 



solidariedade e espírito de cooperação. 

Já  os  valores  como  respeito,  generosidade,  solidariedade,  união,  amor, 

cooperação, bondade, paz, responsabilidade, organização, inclusão e ética podem ser 

trabalhados na escola através dos jogos e aprendizagem cooperativa. O primeiro passo 

para  instituir  uma aprendizagem cooperativa  na escola  consiste  na experimentação e 

vivência de como a cooperação irá acontecer durante a execução do projeto.  Para tanto, 

utilizaremos como referência, um método americano I, citado por Soler (2008), pelo qual 

todos os envolvidos no processo escolar deverão participar. 

O método de ensino se refere a formação de grupos pequenos e heterogêneos de 

alunos  que  trabalham  em  conjunto  para  alcançarem  objetivos  comuns.  Os  alunos 

trabalham  juntos  para  aprender  e  são  responsáveis  não  somente  pelo  seu  próprio 

aprendizado, mas também pelos seus colegas de grupo. Consiste em fazê-los trabalhar 

em grupos estruturados para que funcionem de maneira cooperativa. 

A  aprendizagem  cooperativa  traz  resultados  positivos  por  que,  aumenta  os 

resultados acadêmicos e a retenção do conteúdo ensinado. Os valores e relacionamentos 

sociais  e  inter-raciais  são  melhorados  com  a  elevação  da  auto-estima  e,  por 

conseqüência  do  autoconhecimento,  com  isso  os  alunos  participam  mais  das  aulas. 

Desperta  o  gosto  pela  escola  e  pelas  aulas,  melhorando  as  atitudes  dos  alunos  em 

relação à  escola  e aos professores.  Diminui  problemas de indisciplina  e “bullying”.  A 

aprendizagem  divertida  é  mais  eficiente. O  aprendizado  é  através  de  simulações. 

Aprender é um ato social e deve acontecer entre seus pares.

Segundo  Soler  (2008),  para  que  a  aprendizagem  cooperativa  seja  eficiente,  é 

necessário que atentemos para alguns itens, como:

• Grupos: Os grupos devem ser formados por quatro alunos, se 
possível dois meninos e duas meninas, podendo misturar alunos de 
diversos níveis. Os grupos devem permanecer os mesmos por seis 
semanas e depois deverão ser modificados, facilitando a integração 
entre todos os alunos.
• Vontade: Construção de grupos e de classes com vontade de 
participar e comprometidas com as aulas que aprenderão a cooperar 
num ambiente seguro e com pessoas que se conhecem.
• Gerenciamento: É preciso gerenciar alunos, materiais, o tempo 
e o espaço para que haja sucesso.
• Valores sociais: Levar o aluno a tomar consciência do próximo 
e  suas  necessidades.  Aprender  a  cumprimentar,  agradecer,  se 
despedir,  ouvir  a  opinião  do  próximo  e  respeitá-la   mesmo  não 
concordando, aprender a esperar sua vez, a ser cortês e generoso 
com aqueles que têm maiores dificuldades.
• Princípios de Aprendizagem Cooperativa: Os quatro princípios 
são:  Interdependência  Positiva,  Responsabilidade  Individual, 



Participação Igualitária e Interação Simultânea.
• Estruturas: São as maneiras como ensinamos os conteúdos, 
que podem ser em grupo, em pares, com pessoas do mesmo grupo 
ou  de  grupos  diferentes,  favorecendo  sempre  a  interação  entre 
alunos e cooperação.

Ao utilizarmos a aprendizagem cooperativa, de acordo com Soler (2008), devemos 

ter como maior objetivo construir nos alunos a vontade de cooperar, confiando e apoiando 

uns aos outros. Através da execução de três passos:  levantar-se, mover-se pela sala  e 

trabalhar com todos é possível  desenvolver a  sociabilidade dos alunos ao propiciar  a 

interação com colegas que possuem diferentes formações sociais e culturais. Podemos 

utilizar essa seqüência de passos como forma de diversão utilizando ao menos uma vez 

por  semana  ou  ser  voltada  a  um  conteúdo  e  usada  tantas  vezes  quantas  forem 

necessárias.  Para  despertar  nos  alunos  a  vontade  de  cooperar  e  para  estimular  a 

confiança mútua, devemos incentivar a construção de grupos e aplicar ao menos duas 

vezes  por  semana,  questões  divertidas,  fáceis  de  responder  e  livres  de  conteúdo, 

somente para diversão. 

Para a revisão e prática de conteúdos podemos lançar  mão de atividades que 

desenvolvam  o  conhecimento  e  a  compreensão,  com  questões  de  alta  definição  e 

consenso. Para o desenvolvimento das habilidades de reflexão podemos utilizar questões 

com mais de uma resposta onde seja  necessária  a opinião,  a  avaliação,  a  análise e 

síntese, pois assim os alunos podem aprender a respeitar as opiniões dos colegas e até 

considerar  hipóteses diferentes das suas.  Quando estimulamos a resolver  problemas, 

desenvolvemos o pensamento crítico para analise e entendimento de conceitos abstratos. 

Devemos também desenvolver  nos  alunos  as  habilidades  de  comunicação,  para  que 

aprendam a esperar a sua vez de falar, a escutar, repetir a fala do outro, a ter uma boa 

articulação verbal e manter contato visual. 

Assim,  propiciamos  o  desenvolvimento  da  expressão,  para  que  se  expressem 

melhor,  saibam  argumentar,  debater  e  justificar  suas  opiniões.  Na  aprendizagem 

cooperativa as informações devem ser compartilhadas entre todos do grupo e dos outros 

grupos. Para tanto os alunos podem fazer uso de projetos, relatórios, pesquisa, listas, 

entre outros recursos.



COMO TRABALHAR A APRENDIZAGEM COOPERATIVA?

Na aprendizagem cooperativa o professor faz o papel de facilitador, sendo aquele 

que ajuda o aluno a aprender e age como mediador para que o grupo não perca de vista 

o objetivo proposto.

Soler (2008, p. ) nos aconselha o uso de algumas “brincadeiras” para aumentar a 

participação e o interesse dos alunos nas aulas.

• SINAL DE SILÊNCIO: devemos combinar previamente com os alunos um 
sinal de atenção que ao ser dito, todos devem fazer silêncio. Sugestão: levantar a 
mão e dizer: VALEU! Ou outra gíria comum entre os jovens.
• FORMAÇÃO  DE  GRUPOS:  formamos  grupos  com  quatro  alunos, 
numerando-os de 1 a 4. Indicamos os “parceiros de ombro”: aluno 1 com aluno 2, 
aluno 3 com aluno 4. Já os “parceiros de rosto” serão: os alunos 1 com o aluno 4 , 
e aluno 2 com o 3.
• FORMAÇÃO DE PARES: ao darmos esta instrução os alunos devem ficar 
em pé, levantar uma das mãos e encontrar um par. Propomos então uma questão, 
dando tempo para elaborarem uma resposta. Apontamos então uma característica 
para definir  quem começa falar  e compartilhar  os conhecimentos:  o  mais  alto, 
quem usa óculos...
• PARES COMPARTILHADOS POR TEMPO: anunciamos o tópico e o tempo 
que cada aluno terá para pensar e falar sobre o assunto. Enquanto um fala o outro 
escuta,  depois  inverte  de  posição.  Esta  dinâmica  melhora  as  habilidades  de 
raciocínio e relações sociais.

Usando a criatividade podemos utilizar muitas outras “brincadeiras”, que além de 

trazer diversão e servir ao conhecimento, permitem-nos treinar a paciência, o respeito, a 

cortesia, a aceitação do outro e o compartilhar de idéias e opiniões. Com a aprendizagem 

cooperativa,  além  de  promovermos  resultados  acadêmicos  nos  alunos,  estamos 

colaborando  para  formar  pessoas  melhores,  mais  responsáveis  consigo  mesmas  e 

preocupadas com os colegas. Enfim, colaboramos com a melhora da sociedade como um 

todo.

JOGOS COOPERATIVOS NA ESCOLA

Encontramos  muitas  justificativas  para  a  utilização  dos  jogos  cooperativos  na 

escola,  devido  aos  benefícios  que  eles  trazem  em  comparação  com  os  jogos  de 

competição. São essencialmente divertidos e adequados à todas as faixas etárias, onde a 

alegria e o envolvimento estão sempre presentes e só terminam quando os jogadores 

assim decidem. 



São ideais  para diminuir  as manifestações de agressividade e promover  boas 

atitudes  de  sensibilização,  amizade,  cooperação  e  solidariedade,  pois  os  objetivos 

coletivos predominam sobre os individuais. Se queremos estimular uma convivência mais 

harmônica na escola, devemos introduzir também os jogos cooperativos, não só em aulas 

de Educação Física, mas também nas demais disciplinas. 

A confiança  é  essencial  para  a  cooperação  e  nos  jogos  cooperativos  ela  é 

facilitada pela clareza e beleza do jogo, onde os competidores podem brincar sem medo 

de serem excluídos devido à falta de habilidade. A competição torna-se contra os próprios 

limites e habilidades ao invés de ser contra os outros. Quando introduzimos os jogos 

cooperativos na escola, a princípio encontramos dificuldades de aceitação por parte dos 

alunos que estão acostumados com a competição e que têm a visão estreita de que jogos 

e esportes só têm graça e valores se forem com ganhadores e perdedores. Mas devemos 

perseverar  e  introduzir  aos  poucos  as  modalidades  de  jogos  não  competitivos,  sem 

perdedores e de atividades cooperativas estimulantes, pois se buscamos uma melhora na 

sociedade com mais qualidade de vida, devemos promover esforços cooperativos, que 

estimulem nos alunos um verdadeiro desejo pelo sucesso, ao invés de desejar o fracasso 

do oponente. 

Para obtermos sucesso na utilização dos jogos cooperativos é necessário utilizar 

as  categorias  descritas  por  Orlick  (1989),  onde  é  possível  praticar  a  cooperação  em 

diferentes graus:

• JOGOS COOPERATIVOS SEM PERDEDORES: onde todos os participantes 
formam um único time e são plenamente cooperativos. Não há perdedores, 
pois todos jogam juntos para superar um desafio comum.

• JOGOS COOPERATIVOS DE RESULTADO COLETIVO: são formadas duas 
ou  mais  equipes  com  o  objetivo  de  realizar  metas  comuns.  Os  grupos 
necessitam de alto grau de cooperação entre si e cooperar coletivamente com 
os outros grupos para alcançarem a meta.

• JOGOS DE INVERSÃO: Não há vencedores, pois os jogadores começam em 
um time e terminam em outro. O prazer é pelo jogo e não pela vitória. Podem 
apresentar variações como:

• Rodízio: os jogadores mudam de lado.
• Inversão do goleador: o jogador marca o ponto e passa para o outro lado.
• Inversão de placar: o ponto conseguido é marcado para o outro time.
• Inversão total: o jogador que fez o ponto, como o ponto conseguido passam 

para o outro time.

• JOGOS SEMI-COOPERATIVOS: É ideal  para  iniciar  o  trabalho  com jogos 
cooperativos  para  aprendizagem  desportiva,  especialmente  com 
adolescentes. Os grupos jogam uns contra outros, mas a ênfase é dada ao 
envolvimento ativo no jogo e à diversão, independente de resultados.

Apresentam variações como:

Todos jogam: com grupos pequenos onde todos participam e jogam ao mesmo 

tempo.



• Todos tocam e passam: para marcar o ponto a bola precisa passar antes por 

todos os jogadores do time.

• Todos marcam pontos: o jogo só tem vencedor quando todos do time marcar 

pontos.

• Passe  misto: jogado  por  meninos  e  meninas,  a  bola  precisa  passar 

alternadamente entre eles.

• Resultado  misto: grupos  mistos  que  precisam marcar  pontos  meninos  e 

meninas alternadamente.

• Todas as posições: todos devem passar por todas as posições do jogo.

Os  jogos  cooperativos,  segundo  PLATS  (1997,  p.  )  podem  ser  classificados 

quanto a sua finalidade como instrumento de aprendizagem, integração e visão sistêmica.

• JOGOS DE QUEBRA-GELO E INTEGRAÇÃO: São jogos curtos de abertura 
para unir o grupo, despertar a energia e motivação e descarregar as tensões 
físicas dos participantes.

• JOGOS DE TOQUE E CONFIANÇA:  Para  despertar  a  confiança  entre  os 
participantes, devem ser usados após os jogos quebra-gelo.

• JOGOS DE CRIATIVIDADE, SINTONIA E MEDITAÇÃO: Jogos para estimular 
a expressão da imaginação, intuição e criatividade.

• JOGOS DE FECHAMENTO: servem para dar às pessoas a chance de se 
posicionarem em relação ao grupo e a si mesmas, transferindo o que fizeram 
no treinamento ou vivência para o seu dia-a-dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Agora  que  conhecemos  mais  sobre  a  aprendizagem  cooperativa  e  os  jogos 

cooperativos na escola podemos optar pelo qual tipos de alunos pretenderam formar. Os 

jogos  cooperativos  por  promoverem  um  tipo  de  relação  baseado  na  capacidade  de 

cooperar, ao invés de competir, são um valioso instrumento para a formação das pessoas, 

pois ajudam a desenvolver uma relação positiva com os demais, baseada no respeito e 

do agir coletivo em busca de um objetivo comum.

No início encontraremos resistência entre os alunos de 7ª e 8ª séries. As novas 

formas de jogar são mais aceitas pelos alunos de 5ª e 6ª séries, pois chegam com menos 

experiências  competitivas  sendo  assim a  integração  é  maior  quando  a  faixa  etária  é 

menor.

 Durante a aplicação dos jogos cooperativos observa – se que a mudança é lenta 

pois os envolvidos não estão acostumados a cooperar.



 Em vários momentos de aplicação das estruturas , dinâmicas de grupo teremos 

que repetir muitas das atividades propostas. Porque eles não compreendem nas primeiras 

tentativas o objetivo das estruturas, não desanime é normal repetir as dinâmicas.

             Mais para compensar temos várias outras que eles adoram e irão te pedir para 

repetir como  exemplo  SINAL DE SILÊNCIO , quando o professor quiser a atenção dos 

alunos em qualquer situação, pode aplicar todos os dias no início de cada aula. 

             No decorrer do ano já poderemos verificar que eles se misturaram mais meninos 

e meninas já não se preocupam em estar juntos no mesmo grupo. 

Haverá uma mudança de comportamento do grupo melhorando a qualidade da 

aprendizagem é muito legal vê-los juntos se divertindo e aprendendo. 

Convido  a  todos  os  colegas  para  experimentarmos  os  jogos  cooperativos 

preocupar- se com o próximo é qualidade de vida e de aprendizagem.
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