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Resumo:  Podemos apresentar  o  conteúdo de análise combinatória  por intermédio  de
jogos, o que pode ser visto como uma aplicação de um dos conteúdos da disciplina de
Matemática do segundo ano. Este método de ensino-aprendizagem utiliza técnicas que
preservam as operações de adição e de multiplicação, as quais estão definidas em cada
aplicação.  Destaca-se  os  pontos  importantes  para  ajudar  na  resolução  de  certos
problemas  o  que  mune  o  estudante  do  ensino  integrado  com  ferramentas  para  a
diversificação e exploração de sua aprendizagem nesta disciplina, contribuindo de forma
eficaz para o aprendizado. O mesmo aborda aspectos relacionados a matemática, tais
como: teorema-demonstração, proposição, exemplos e escrita, com o intuito de facilitar o
processo de ensino e ser uma forma diferenciada das utilizadas em sala de aula, o que
estimula o aluno. Traz também o uso de exemplos como uma das ferramentas chave nas
apresentações  das  soluções  de  algumas  listas  de  exercícios  e  de  como  fixar  os
conteúdos  ministrados  em  sala,  tornando  o  ambiente  de  estudo  mais  dinâmico  e
produtivo.  Os  jogos  ajudam  a  criar  contextos  de  aprendizagem  significativos,  o  que
contribuiu  na  escolha  das  atividades  e  serviu  para  buscar  compreender  como  os
indivíduos se relacionam com os mesmos. Dessa forma esse trabalho tem o propósito de
possibilitar uma visão mais abrangente de ensino diferenciado através de tais técnicas,
propiciando novos caminhos para uma educação transformadora. 
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