
Embasados por dados divulgados pelo

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, por meio do

Sistema de Avaliação da Educação Básica-

SAEB, constatamos que um dos maiores déficits

de aprendizagem em nosso Estado é na área da

matemática e como forma de estimular nosso

alunado a sempre pesquisar e estudar,

propusemos neste projeto um elo interdisciplinar,

contemplando os conceitos matemáticos, os

conhecimentos básicos de ciências da

computação, de eletrônica, da cultura maker, da

língua inglesa trabalho em equipe e

memorização.

Sendo assim, resolvemos criar a nossa

versão do jogo “genius, intitulando-o de

“ARDUGAMEGENNIUS: aprendendo de forma

divertida.”.

A educação, portanto, é um campo fértil para

o uso da tecnologia, tendo em vista a gama de

possibilidades que apresenta, tornando a

aprendizagem mais dinâmica e motivadora.

O relato de experiencia dos alunos é

extremamente positivo e motivador. A

compreensão dos conteúdos propostos, a

autonomia de construir um game e vê-lo em

funcionamento é fascinante para os alunos e

torna-se uma possibilidade viável de estimular e

modificar positivamente os dados do SAEB em

nossa região.

Sendo assim, acreditamos que nosso

projeto pode e já está fazendo a diferença no

processo de ensino aprendizagem dos alunos

envolvidos e fará com os demais alunos de nossa

cidade e Estado.

A equipe gostaria de agradecer à Supergeeks João

Pessoa, aos professores envolvidos no projeto,

como também, nossos pais por todo apoio.

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

 
E 

A
P

O
IO
2019

Rio Grande – RS | 22 a 26 OUT

Orientador: Ana Beatriz M. S. Araújo, Rodrigo Lira 

A. dos Santos e Robson da Silva Moura.

Autores: Luiz Fernando de Almeida M. Lima, Milton 

Xavier de Lira Neto, Anna Clara Dias Lourenço e 

Gabriel Trigueiro Carlini.

Instituição: SUPERGEEKS – JOÃO PESSOA - PB

O objetivo geral: a melhoria nos índices

de do SAEB de nossa região.

Objetivos específicos: Aplicar,

compreender e ensinar alguns conceitos

matemáticos, conhecimentos básicos de

ciências da computação, de eletrônica, da

cultura maker, como também, da língua inglesa,

do trabalho em equipe e da memorização,

através da construção do

ARDUGAMEGENNIUS.


