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Este material foi elaborado como requisito de avaliação final da oficina “Apoio ao uso dos
recursos de Portais Educacionais”, sob orientação da docente pedagógica Adriana
Regina Perez Rech, da equipe da Coordenação Regional de Tecnologia Educacional do
Núcleo Regional de Educação de Toledo.
Justificativa:
Está atividade visa contribuir para o desenvolvimento da memória, da capacidade de
concentração e da velocidade de raciocínio lógico, contribuindo assim para o melhor
rendimento escolar. Usado o xadrez não somente como um jogo mas um instrumento de
apoio

no

processo

ensino-aprendizagem

buscando

a

interdisciplinaridade

e

a

socialização.
Metodologia:
As aulas serão realizadas de forma expositiva e prática. Nas primeiras aulas serão
demonstradas na TV Multimídia, a história do xadrez, o tabuleiro, as peças e seus
movimentos, xeque e xeque mate, também será utilizado o tabuleiro mural. Para isso,
serão utilizadas imagens e textos criados em slides e exportados para imagens (.jpg) na
TV Multimídia.
Após as aulas teóricas, o aluno entrará em contato com o tabuleiro, com as peças para
então começar a jogar.
Abaixo as imagens que serão trabalhadas na TV multimídia para a iniciação ao jogo de
xadrez.

Arquivos de Imagem
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/File/imagens/3educacao_fisica/1xadrez1.jpg
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/File/imagens/3educacao_fisica/1xadrez2.jpg
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/File/imagens/3educacao_fisica/1xadrez5.jpg

Arquivos de Video
Harry Potter e Pedra Filosofal - Xadrez
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=18007
Lances Inocentes
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/modules/debaser/singlefile.php?id=15942
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