
JOGO DOS “PINOS INTELIGENTES” 

Objetivo do jogo – Trabalhar fora de sala de aula, de forma didática e lúdica, onde se privilegia 

a atenção, concentração, memorização, comunicação, trabalho colaborativo e partilha. Esta 

atividade pode ser uma aula de revisões para uma ficha de avaliação, ou a própria ficha de 

avaliação, onde pode ser o “motor de arranque” de incentivo para a autoestima e motivação do 

aluno. 

Este jogo acaba por dar uma ferramenta essencial para a aprendizagem: caraterísticas da 

autorregulação da aprendizagem: permite que sejam os alunos a fazerem as suas escolhas 

pessoais e a definirem critérios; faz com que se ajustem a um desafio sugerido; permite que o 

aluno aprenda sendo ele a assumir o controlo da sua aprendizagem; incentiva a atividades que 

promovem a construção de atenção, concentração e lhe dê outros significados ao modo como 

se pode aprender; promove uma experiência que por seu lado promove a auto eficácia; 

promove oportunidades/espaços de reflexão sobre as experiências educativas vivenciadas. 

Regras do Jogo 

1 – Realização de 4 grupos com o máximo de 5 alunos. 

2 – Cada professor, de qualquer disciplina curricular, leva 12 questões de conteúdos que 

pretende consolidar e que foram abordados em sala de aula. 

3 – Cada grupo coloca os 12 pino ordenados em forma de pirâmide no chão, sendo a fila de trás 

com 5 pinos, a segunda com 4 pinos e a terceira com 3 pinos (afastados de zonas com vidros ou 

veículos, de preferência em campo aberto ou com uma parede por detrás). Todos os grupos 

devem ter a mesma posição e ordem numérica dos pinos.         

4 – Os elementos de cada grupo distanciam-se cerca de 8 metros, ficando de frente para os seus 

pinos. 

5 – O professor tem as 12 questões, numeradas de 1 a 12 e a respetiva correção (pode delegar 

a supervisão a um aluno que exceda o número de elementos de cada grupo. 

6 – O primeiro grupo lança o pino (pino de lançamento) com a intenção de derrubar o maior 

número possível de pinos. A cada pino derrubado corresponde a questão com o mesmo número. 

(nota: a ordem com que se colocam as equipas deve ser sorteada, pois este jogo é do tipo que 

os últimos ganham mais, também pode ser o professor a posicionar os grupos, colocando para 

último os alunos mais desconcentrados e com maiores dificuldades. 

7 – Se o(s) elementos(s) do grupo responderem corretamente à questão, o pino é retirado do 

jogo, senão é recolocado em posição no mesmo local. 

8 – Cada elemento do grupo tem de responder obrigatoriamente a duas questões, os colegas 

podem dar pistas, mas nunca podem dar a resposta na integra. 

9 – Como as perguntas são sempre as mesmas, isso faz com que os elementos dos outros grupos 

estejam com atenção, pois de seguida pode calhar a eles, ficando assim em vantagem. 

10 – A equipa vencedora é aquela que responder às questões todas corretamente e em primeiro, 

ou seja: já não tem mais pinos para derrubar.                      

 

 


