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nos permita buscar a implementação, que poderá promover a 
superação ou minimização das dificuldades de aprendizagem da 
tabuada. Através do ensino lúdico, é possível criar um ambiente 
agradável, divertido, que sirva de estímulo para o desenvolvimento 
integral do aluno, ganhando a capacidade de arranjar, ordenar, 
incluir, classificar e assim progressivamente, reconhecer a 
sequência numérica. A utilização de atividades e jogos lúdicos, 
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resolução de problemas, a partir das situações vivenciadas por ele. 
Oportunizando desta forma, a assimilação e compreensão do 
processo de construção da tabuada. Então, decidiu-se trabalhar os 
conceitos matemáticos da tabuada de forma mais lúdica e 
prazerosa, para auxiliar o aluno na assimilação e produção do 
conhecimento acerca do processo de ensino aprendizagem da 
tabuada principalmente de multiplicação. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Professor PDE: VERA LUCIA DANI 

Área/disciplina: MATEMATICA 

NRE: CASCAVEL 

Professor Orientador IES: SANDRO MARCOS GUZZO 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - CAMPUS DE 

CASCAVEL. 

Escola de Implementação: COLÉGIO ESTADUAL ELEODORO EBANO 

PEREIRA – ENSINO FUNDUNDAMENTAL, MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE. 

Público objeto da Intervenção: ALUNOS (AS) DO 6º ANO DO CURSO ENSINO 

FUNDAMENTAL II. 

 

 

2. TEMA DE ESTUDO DO PROFESSOR PDE 

 

 

 A Matemática que ensina a interpretação e compreensão da tabuada no 6º 

ano do Ensino fundamental do Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira de 

Cascavel, Paraná. 

 

 

3. TITULO 

 

 

 A tabuada no contexto escolar: o processo de ensino-aprendizagem a partir 

do material manipulável e dos jogos pedagógicos. 

 

 

 

 

 



4. APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta Produção Didática é um requisito para certificação do PDE – 

Programa de Desenvolvimento Educacional e está estruturado na forma de 

unidade didática. Tem finalidade de indicar diferentes atividades de tabuada por 

meio do lúdico. É voltado para o Sexto Ano do Ensino Fundamental II, podendo 

ser ajustado e reaproveitado nas demais anos do Ensino Fundamental I e II.  

O tempo necessário para a realização desse projeto é de trinta e duas 

horas/aulas.  

Percebeu-se a necessidade de elaborar uma unidade didática que nos 

permita buscar a implementação, que poderá promover a superação ou 

minimização das dificuldades de aprendizagem da tabuada. Através do ensino 

lúdico, é possível criar um ambiente agradável, divertido, que sirva de estímulo 

para o desenvolvimento integral do aluno, ganhando a capacidade de arranjar, 

ordenar, incluir, classificar e assim progressivamente reconhecer a sequência 

numérica.  

As atividades e jogos lúdicos serão realizados na maioria das vezes em 

grupo, de forma a possibilitar a troca de ideias entre os alunos, procurando 

despertar o interesse pelo conhecimento matemático no contexto social em que 

vivem. O trabalho estará pautado na resolução de situações problemas, 

vinculando os conhecimentos matemáticos com as experiências vivenciadas no 

cotidiano. Favorecendo, desta forma, à assimilação e compreensão do processo 

de construção da tabuada.  

Então, se decidiu trabalhar os conceitos matemáticos da tabuada de forma 

mais lúdica e prazerosa, para auxiliar o aluno na assimilação e produção do 

conhecimento acerca do processo de ensino aprendizagem da tabuada 

principalmente de multiplicação. 

Piaget (1969) dá ênfase, para a importância das trocas de experiência 

entre as crianças durante os jogos, confrontando o ponto de vista na construção 



das operações, considerando seu efeito sobre a formação indispensável para a 

elaboração do pensamento lógico e sobre o desenvolvimento intelectual.  

Para ele, o manuseio dos objetos pelo sujeito, o experimento com material 

manipulável, em qualquer grau de desenvolvimento, operam sobre a vida 

intelectual, na medida em que dependem de um processo de pensamento 

operatório, período em que a criança estabelece os conceitos constantes de 

relações, tempo, classes, espaços e outros. A criança aprende brincando, e com 

os jogos lúdicos vai explorando toda a possibilidade de experimentar e manipular. 

Isso contribui para o desenvolvimento intelectual, sócio afetivo e psicomotor.  

Na proporção em que se manifestam as dificuldades na aprendizagem do 

conteúdo da multiplicação, surge também a necessidade de implementação 

pedagógica, que amparem tanto os professores em sua prática docente, quanto 

os alunos na construção desse conhecimento matemático. Nessa perspectiva, se 

alega que os jogos matemáticos, utilizados no ambiente escolar, como recurso 

pedagógico, pode promover um processo ensino-aprendizagem mais eficaz, 

permitindo trabalhar a tabuada de uma forma mais atrativa e desafiadora para o 

aluno.  

Quando o professor percebe a importância do brincar na formação do 

aluno, muda a sua prática educativa (tradicional) para uma prática mais 

progressista (lúdica), despertando no aluno o raciocínio lógico e uma visão mais 

aguçada do mundo que o cerca, permitindo um aprendizado mais prazeroso com 

iniciativa, imaginação, curiosidade, interesse, senso de responsabilidade, 

cooperação, memorização e concentração. 

  



5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

5.1. TABUADA DO TRADICIONAL AO LÚDICO 

 

As brincadeiras e os jogos são as formas mais originais que a criança 
tem de se relacionar e se apropriar do mundo. É brincando que ela se 
relaciona com as pessoas e objetos ao seu redor, aprendendo todo o 
tempo com as experiências que pode ter. (VOLPATO, 2002, p.100). 

 

A Matemática, constantemente, é percebida por pais, alunos e professores 

como uma disciplina que apresenta conceitos de difícil compreensão. No que 

tange à aprendizagem da tabuada esse preceito se confirma.  

Pretende-se a partir desse projeto, fazer uma releitura da alfabetização e 

leitura da matemática no contexto da tabuada. Serão elaborados atividades e 

jogos lúdicos da tabuada para auxiliar o professor. Visto que a assimilação dos 

conceitos envolvidos na compreensão da tabuada se constitui em uma das 

principais dificuldades encontradas pelo professor de Matemática no seu cotidiano 

em sala de aula. Neste sentido: 

 

As matemáticas que estamos ensinando e como a estão ensinando é 

obsoleta, inútil e desinteressante. Ensinar ou deixar de ensinar essa 

matemática dá no mesmo. Na verdade, deixar de ensiná-la pode até ser 

um benefício, pois elimina fontes de frustração![...] Nossa proposta é 

ensinar uma matemática viva, uma matemática que vai nascendo com o 

aluno enquanto ele mesmo vai desenvolvendo seus meios de trabalhar, 

a na qual ele está agindo (D’AMBROSIO apud DANYLUK, 2002, p.227). 

 

Na busca por compreender o desenvolvimento do pensamento e do 

raciocínio lógico das crianças e adolescentes, Piaget separa o desenvolvimento 

em fases, caracterizadas pela possibilidade que a criança possui em cada uma 

delas de lidar com a realidade e com os conceitos matemáticos. Considerando 

que este projeto focaliza o Ensino da Tabuada no sexto ano, portanto relacionado 

às crianças na faixa etária de 10 a 12 anos relatar-se-á como Piaget conceitua o 



pensamento das crianças nessa fase, denominada por ele de Operatório 

Concreto. 

Segundo Piaget (1969) a fase de desenvolvimento Operatório-Concreto 

compreende a faixa etária aproximada dos sete aos doze anos da idade. O aluno 

nesta fase desenvolve as noções de peso, volume, espaço, tempo, velocidade, 

casualidade, noção de conservação e ordem, é capaz de nova coordenação tanto 

para o campo da inteligência como para o afetivo. Não se restringe a um aspecto 

imediato, mas ainda está amarrado ao mundo concreto, para chegar à abstração. 

Assim, se amplia a capacidade de cooperar e relacionar com os diferentes dados 

da realidade, se consegue representar, abstrair e reverter uma ação. 

Piaget (1969) dá ênfase, para a importância das trocas de experiência 

entre as crianças durante os jogos, confrontando o ponto de vista na construção 

das operações, considerando seu efeito sobre a formação indispensável para a 

elaboração do pensamento lógico e sobre o desenvolvimento intelectual.  

Para ele, o manuseio dos objetos pelo sujeito, o experimento com material 

manipulável, em qualquer grau de desenvolvimento, operam sobre a vida 

intelectual, na medida em que dependem de um processo de pensamento 

operatório, período em que a criança estabelece os conceitos constantes de 

relações, tempo, classes, espaços e outros. A criança aprende brincando, e com 

os jogos lúdicos vai explorando toda a possibilidade de experimentar e manipular. 

Isso contribui para o desenvolvimento intelectual, sócio afetivo e psicomotor. 

Na proporção em que se manifestam as dificuldades na aprendizagem do 

conteúdo da multiplicação, surge também a necessidade de intervenção 

pedagógica, que ampare tanto os professores em sua prática docente, quanto os 

alunos na construção desse conhecimento matemático. Nessa perspectiva, é 

possível demonstrar que os jogos matemáticos, utilizados no ambiente escolar, 

como recurso pedagógico podem promover um processo ensino-aprendizagem 

mais eficaz, permitindo trabalhar a tabuada de uma forma mais atrativa e 

desafiadora para o aluno.  



5.2. Análise e Avaliação das Atividades Propostas e das Executadas: 

Aspectos Pedagógicos e Metodológicos 

Podemos partir deste conceito, buscar o desenvolvimento da 

aprendizagem da tabuada no ensino da Matemática, ou seja; através de algumas 

estratégias como jogos, brincadeiras, atividades lúdicas, além de outras que 

foram adaptadas e apresentadas abaixo. Entre elas se destacam: 

 Tabuada, algoritmo da multiplicação; 

 Colorindo a tabuada com o Artista Romero Britto; 

 Bingo da Tabuada; 

 Dominó da Tabuada; 

 Dança da Cadeira da Tabuada; 

 Dominó da Tabuada Humano; 

 Teatro Musical da Tabuada; 

 Jogo do Equilíbrio. 

  



AULA 01 

 

Planejador e Executor da Atividade: 

 

Vera Lucia Dani 

 

Estabelecimento de Ensino:  

 

Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira  

 

Público Alvo e Data de Realização: 

 

6º Ano “A e B” do Ensino Fundamental II 

 

Título da atividade: 

 

Tabuada, algoritmo da multiplicação. 

 

Objetivos: 

 

 Compreender o processo da construção da tabuada; 

 Solucionar problemas envolvendo a multiplicação; 

 Perceber que a Matemática é uma ciência em construção. 

 

Duração da Atividade 

 

Três aulas 

 

Conteúdos Programáticos 

 

Tabuada, algoritmo da multiplicação, e a propriedade da distributiva. 

  



Metodologia: 

 

Há uma necessidade de construir a tabuada durante as aulas, deixando 

claro que mais importante que memorizá-la, é compreendê-la. Para tal 

construção, usaremos o laboratório de informática do Colégio Estadual Eleodoro 

Ébano Pereira. Os arquivos a serem trabalhados serão colocados como 

documentos compartilhados publicamente, desta forma, serão possíveis que cada 

educando trabalhe em qualquer computador do laboratório. 

Um breve Histórico da Tabuada (Tabuada de Pitágoras) 

Existem livros antigos que citam a tabuada como Tabuada de Pitágoras. O 

termo “Tabuada” tem sua genealogia nas tábuas de cálculos, que serviam como 

padrões para facilitar a contagem nas barganhas comerciais. Na matemática, uma 

Tabuada de multiplicar ou tabuada de multiplicação é uma tabela matemática 

usada para definir uma operação de multiplicação de um sistema algébrico. 

A tabuada de multiplicar é utilizada para sintetizar a operação de produto 

no conjunto numérico IN, de forma a que cada par (a, b) de números naturais 

resulte em um terceiro parceiro (c), que é o produto dos dois primeiros. A 

tabuada, ao mesmo tempo em que envolve operações de multiplicação é parte da 

operação de adição de parcelas iguais. Por exemplos, para que se construa o 

significado de 5 x 4, necessitamos relacionar a operação almejada a uma situação 

real. Vejamos:  

Quantas flores são necessárias para preparar 5 buquês, considerando que 

cada buquê é composto por 4 flores? 

Os alunos primeiramente idealizam esta situação por desenhos. 

 

 
 



E o resultado, muitas vezes, é determinado pela contagem. Usando a 

linguagem matemática, ele poderá fazer os seguintes comentários: 4 + 4 + 4 + 4 + 

4 = 20 ou 5 x 4. 

Atividades como esta, exploram o significado da multiplicação com base na 

construção da tabela. A partir das tabelas, os alunos podem entender as 

regularidades e estabelecer afinidades entre elas, o que proporciona ao aluno a 

encontrar o caminho para se aproximar de um resultado desejado, ajudando no 

desenvolvimento das capacidades de raciocínio. 

 

Construindo a tabuada 

 

Por meio de desenhos e conjuntos, os alunos farão as seguintes 

representações: 

 

Tabuada do 2 

 

Tabuada do 3 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

3 x 1    1 + 1 + 1 3 

3 x 2    2 + 2 + 2 6 

3 x 3    3 + 3 + 3 9 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

2 x 1   1 + 1 2 

2 x 2   2 + 2 4 

2 x 3   3 + 3 6 

2 x 4   4 + 4 8 

2 x 5   5 + 5 10 

2 x 6    

2 x 7    

2x  8    

2 x 9    

2 x 10    



Tabuada do 4 

 

Tabuada do 5 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

5 x 1      1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 

5 x 2      2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tabuada do 6 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

6 x 1       1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 6 

6 x 2       2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 12 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tabuada do 7 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

7 x 1        1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1 7 

7 x 2        2 + 2 + 2 + 2 + 2+ 2 + 2 14 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tabuada do 8 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

8 x 1         1 + 1 + 1 + 1 + 1+ 1 + 1 + 1 8 

8 x 2        
   

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 16 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tabuada do 9 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

9 x 1           1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 
1 

9 

9 x 2          2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 
2 

18 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

4 x 1     1 + 1 + 1 + 1 4 

4 x 2     2 + 2 + 2 + 2 8 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Tabuada do 10 

Tabuada Conjuntos Parcelas iguais Resultado 

10 x 1           1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 
1 +1 

10 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

É necessário que o aluno entenda a importância de que a multiplicação 

pode ser percebida assim como adição de parcelas iguais e, de acordo com a 

necessidade, é possível ir fazendo os conjuntos até que os alunos compreendam 

a tabuada. 

Em seguida, feita a construção por meio de conjuntos, é plausível que os 

alunos construam uma tabuada de Pitágoras: 

Esta tabela foi inventada por Pitágoras, filósofo e matemático grego, do 

século VI a.C.,  ela  oportuniza  realizar todas as operações de multiplicação 

existentes na tabuada tradicional. 

 

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 4 6 8 10      

3 3 6 9        

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Figura1: Tabela de Pitágoras 

 

Finalizando a tabela, várias sequências e regularidades podem ser 

exploradas, e, nesta ocasião, os alunos compreendam que, por exemplo, 2 x 5 é 



a mesmo evento que 5 x 2;  portanto, é admissível explorar a propriedade 

comutativa da multiplicação. Se por acaso os alunos não compreenderam ainda, 

podemos sugerir varias perguntas: 

a) Por que 2 x 3 é igual ao resultado de 3 x 2? 

b) Por que 3 x 5 é igual ao resultado de 5 x 3? 

c) Escreva outras regularidades que aparecem na tabela de Pitágoras? 

Exemplifique. 

d) Na tabela de Pitágoras o que aparece na linha cinco e na coluna oito? 

e) O 5 + 5 + 5 + 5 é o mesmo evento que 4 x 5? 

f) O 3 + 3 + 3 + 3 + 3 é o mesmo evento 3 x 5? 

g) Na tabela de Pitágoras o que aparece na linha 7 e na coluna 9? 

h) Quais são os números que aparecem na linha que é igual à coluna? 

Escreva estas regularidades. 

 

Métodos de Avaliação 

 

A avaliação será realizada considerando a resolução dos problemas, das 

perguntas propostas, na confecção da tabela de Pitágoras e as somas das 

parcelas correspondentes. Observar-se-á também a participação e o 

envolvimento dos alunos durante a realização das atividades, ao mesmo tempo, 

se há correlação com percepção visual da linguagem dos números, concentração, 

raciocínio lógico, a sequência lógica e o entendimento matemático no mundo 

concreto. 

  



AULA 02 

 

Título da atividade: 

 Colorindo a tabuada com o Artista Romero Britto 

Objetivos:  

 Estimular de maneira lúdica, a capacidade de resolução 

de problemas; 

 Desenvolver o raciocínio lógico e o registro não 

convencional para a solução de problemas; 

 Trabalhar flexibilidades com as cores; 

 Trabalhar capacidades de pensamento de forma a 

desenvolver autoconfiança na resolução dos problemas; 

 Mostrar a importância do desenvolvimento da confiança 

em suas possibilidades de pensar e buscar respostas por si mesmo. 

Duração da Atividade: 

Duas aulas 

Conteúdos Programáticos: 

Tabuada, algoritmo da multiplicação. 

Metodologia: 

Iniciar a aula apresentado aos alunos o tópico a ser trabalhado, que será 

multiplicação através de uma atividade lúdica. Explicar que a atividade permite o 

desenvolvimento do pensamento lógico, a atenção, autoconfiança, flexibilidade e 

a percepção visual. 

A técnica consiste no uso de uma atividade artística com o desenho do 

Artista Romero Britto, associado à resolução de operações de tabuada a partir de 

situações problemas.   

O aluno deve compreender o conceito da tabuada para resolução de 

diferentes problemas, apresentado através de diferentes linguagens. 

Este trabalho tem em vista a interdisciplinaridade dos conteúdos de 

Matemática com a Arte, aliando o lúdico à aprendizagem, de forma a tornar o 

ensino-aprendizagem mais interativo e prazeroso. 



Resolva as situações problemas abaixo, pintando, na sequencia, o 

desenho do artista Romero Britto, de acordo com a cor solicitada no 

resultado correspondente. 

1) No colégio Eleodoro há 6 salas de aula de 6º ano e cada sala de aula 

organizou 4 jogos para as Olímpiadas da Matemática. Quantos jogos foram 

organizados no total?______ (Verde claro) 

2) Vera comprou 9 estojos de lápis de cor com 6 lápis em cada caixa. Quantos 

lápis ela comprou no total?_______ (Marrom escuro) 

3) Mamãe fez 5 cheese-salada e em cada cheese-salada há 8 folhas de alface. 

Quantas folhas há no total?______ (Verde oliva) 

4) Na biblioteca do Colégio Eleodoro há 10 estantes de livro infantil e em cada 

estante 9 há livros infantis. Quantos livros há no total nessa biblioteca?_______ 

(Prata) 

5) Na Avenida das Torres vai ser construído um Condomínio de luxo nos três 

quarteirões. Em cada quadra haverá seis mansões. Quantas mansões haverá no 

condomínio?_____ (Amarelo) 

6) Perto do Ciro Nardi está sendo arquitetado outro prédio residencial de 7 

andares com 4 apartamentos em cada andar. Quantos apartamentos haverá no 

prédio residencial?________ (Amarelo canário) 

7) A bibliotecária recebeu 8 pacotes com 6 livros de literatura em cada pacote. 

Quantos livros ela recebeu?________ (Cinza) 

8) Que quantidade de botões há em 9 pacotes de 8 botões cada?_______ 

(Verde água) 

9) Que quantidade de tampinhas há em 8 caixas de 8 tampinhas 

cada?_______ (Verde folha) 

10) Na minha casa há 9 vasos com  7 rosas em cada. Quantas rosas têm na 

minha casa?_______ (Verde mar) 

11) O dobro de 7 peixes são  ________  peixes. (Laranja) 

12) O triplo de 9 tucanos são  _______ tucanos. (Canela) 

13) O quádruplo de 4 perfumes são_______ perfumes. (Marrom) 

14) O triplo de 5 brincos são _______ brincos. (Rosa) 

15) O dobro de 6 relógios são ______ relógios. (Lilás) 

16) O triplo de 7 colheres são _______ colheres.  (Amarelo limão) 



17) O quádruplo de 5 queijos são_______ queijos. (Vinho) 

18)  Em uma via há 9 postes. Em cada poste há 4 lâmpadas. Quantas 

lâmpadas há no total?______ (Ocre) 

19) Baby confeccionou 5 mochilas com 5 botões em cada mochila. Quantos 

botões há no total?________ (Verde escuro) 

20) Um trem tem 8 vagões e em cada vagão viajam 10 passageiros. Quantos 

passageiros viajam no trem?________ (Ouro) 

21) Em uma floricultura havia 10 funcionários, cada funcionário vendeu 10 

margaridas. Quantas margaridas foram vendidas no final da tarde?________(Azul 

claro) 

22) No supermercado havia 9 funcionários cada funcionários atendeu 9 cliente 

até na hora do almoço. Quantos clientes foram atendidos?________(Azul céu) 

23) Uma certa floricultura tinha que fazer 1 buque com 7 rosas. Quantas rosas 

foram usadas?_______(Vermelho escuro) 

24) Uma loja vende, geralmente, 1 vestido por dia. No dia das mães foi vendido 

o triplo de vestidos. Quantos vestidos foram vendidos?________(Rosa claro) 

25) Numa panificadora foram vendidos 5 bolos no dias da mães. No dia dos 

pais foi vendido o dobro de bolos do que no dia das mães. Quantos bolos foram 

vendidos?________(Laranja escuro) 

26) Toti adora ossinhos come 6 ossinhos por dia, em 5 dias Toti comerá 

quantos ossinhos?_______(Verde claro) 

27) Fred é um caçador, todo dia ele caça 4 ratos, em 8 dias Fred caçaria 

quantos ratos?______(Púrpura) 

28) Paulinho é um gatinho adolescente, adora comer bolacha, todo dia ele 

come 5 bolachas. No final de 1 dia ele comeu quantas 

bolachas?________(Violeta) 

29) Numa laranjeira há 9 laranjas. No quintal tem 5 laranjeiras com a mesma 

quantidade de laranjas. Quantas laranjas têm no quintal?________(Azul real) 

30) No Natal a família da Noeli recebe seus amigos para ceia, na sua casa eles 

são 7 e cada um convida mais 7. Quantos convidados irão participar da 

ceia?_______(Areia) 

31) Que quantidade de embalagem há em 5 pacotes de 10 embalagens 

cada?_______(Preto) 



32) Quantas lapiseiras há em 10 pacotes de 7 lapiseiras 

cada?_______(Laranja claro) 

33) Um gato tem 4 patas, quantas patas tem um gato?_________(Azul escuro) 

34) Com uma embalagem de pó para bolo de canecas dá para fazer 8 bolos. 

Com 1 embalagem, quantos bolos posso fazer?_________(Roxo) 

35) Na loja de conveniência tinha uma oferta em que o cliente poderia levar no 

máximo 6 produtos. Sabendo-se que o cliente levou a quantidade máxima, 

quantos produtos ele levou?________(Carmim) 

36) No quintal da Dona Alma tem uma figueira, cada galho tem 7 figos, a 

figueira tem 6 galhos. Quantos figos têm nessa figueira?_________(Verde 

turquesa) 

37) No salão de beleza tem 8 clientes, este salão disponibiliza 7 serviço 

diferenciado, cada cliente vai utilizar os 7 serviços. Quantos serviços 

diferenciados vãos ser feito?_________(Cinza azulado) 

38) Pepita é uma coelha charmosa, cada vez que ela cria tem 10 coelhinhos, 

se ela cria 6 vez por ano, quantos coelhos teriam nascido este 

ano?___________(Vermelho) 

39) Quantas moedas de 0,50 centavos há em 7 pacotes de 5 moedas 

cada?_______ (Chocolate) 

40) Quantas moedas de 0,25 centavos há em 3 pacotes de 3 moedas 

cada?_______ (Azul cobalto) 

 



 
Figura 2: Obras de Romero Britto 

Métodos de Avaliação: 

 

A avaliação será realizada considerando a resolução dos problemas 

propostos e a correspondente pintura da figura apresentada. Observar-se-á 

também a participação e envolvimento dos alunos durante a realização da 

atividade, percebendo se os mesmo apresentam: atenção, concentração, 

raciocínio rápido e percepção visual.  

http://www.alienado.net/obras-de-romero-britto-para-colorir/


AULA 03 

 

Título da atividade: 

Bingo da Tabuada  

Objetivos: 

 Estimular o raciocínio envolvido na tabuada;  

 Instigar o cálculo mental; 

 Socializar os alunos;  

 Fortalecer as afinidades aluno-aluno e aluno-professor. 

 

Duração da Atividade: 

Duas aulas 

Conteúdos Programáticos: 

Tabuada, algoritmo da multiplicação. 

Metodologia: 

Iniciaremos a aula expondo aos alunos o tema a ser trabalhado, que será 

multiplicação através de um bingo da tabuada, este material será adaptado para 

esta atividade.  

A seguir, distribuiremos as cartelas para cada aluno e também alguns 

marcadores que poderão ser recorte de E.V.A.  

O professor começará a brincadeira retirando um número do globo. Os 

alunos deverão encontrar na cartela a multiplicação que tem como resultado o 

número citado. Poderão existir casos em que exista mais de uma multiplicação. 

Exemplo: 12 = 3 x 4 = 2 x 6. 

Os participantes usando somente cálculo mental devem fazer a 

multiplicação entre os números e assinalar no seu cartão com E.V.A.  



Sem utilizar nenhum cálculo escrito. Ganha o participante que completar 

sua cartela primeiro. 

 

 

Figura 3: Bingo da tabuada 

Métodos de Avaliação: 

Observar se durante o jogo se o aluno demonstra compreender a tabuada; 

perceber o seu comportamento diante de uma situação de perda ou ganho. 

Observar também a atenção, concentração, raciocínio lógico, respeito às regras, 

honestidade, humildade e interação social.  

 

  



Cartelas do Bingo da Tabuada: 

 



 



 



AULA 04 

 

Título da atividade: 

Dominó da tabuada  

Objetivos: 

 Compreender que a matemática também se aprende brincando; 

 Entender a importância do trabalho em equipe e do respeito aos 

diversos pontos de vista dos colegas; 

 Realizar a retomada de conteúdos básicos da primeira fase do 

Ensino Fundamental, nos as quais os alunos apresentam dificuldades; 

 Reconhecer a importância do raciocínio lógico para seu dia-a-dia; 

 Sociabilizar o conhecimento com os colegas. 

Duração da Atividade; 

Duas aulas 

Conteúdos Programáticos: 

Tabuada, algoritmo da multiplicação. 

Metodologia: 

Começaremos a aula apresentando aos alunos o tópico a ser trabalhado, 

que será multiplicação através de um Dominó da tabuada. Explicar que é um jogo 

de dominó adaptado para este conteúdo e que o mesmo permite o 

desenvolvimento do pensamento lógico, a atenção e a percepção visual. 

O Dominó é um jogo de 4 alunos. O jogo terá 28 pedras, cada aluno 

receberá 7 pedras aleatoriamente, a metade de cada pedra contém um número 

inteiro e uma multiplicação, cabe ao aluno encontrar a multiplicação adequada.  

Seguindo uma ordem de jogada, os alunos vão acomodando as pedras de acordo 

com os resultados ou multiplicações que surgem nas pedras. Se o aluno, na sua 

vez de jogar, não tiver pedras para encaixar irá “passar” sua vez para o próximo 

jogador.  Os contrários não podem mostrar suas pedras aos demais. Vencerá o 



aluno que encaixar todas as suas pedras. O vencedor é aquele que ficar com o 

menor número de pedras, ou nenhuma. 

A finalidade desse jogo é que os alunos construam o seu próprio conceito 

básico da matemática, pois com isso eles poderão trocar ideias. Essa atividade 

faz surgir no aluno o interesse pelo conhecimento matemático no contexto social 

em que ele vive. 

 

  

Figura 4: Dominó da tabuada 

 

Métodos de Avaliação: 

Observar se durante o jogo se o aluno demonstra compreender a tabuada; 

perceber o seu comportamento diante de uma situação de perda ou ganho. 

Observar também a atenção, concentração, raciocínio lógico, respeito às regras, 

honestidade, humildade e interação social. 

  



AULA 05 

 

Título da atividade: 

Dança da Cadeira da Tabuada 

Objetivos: 

 Reconhecer a importância do brincar e a vinculação dos conteúdos 

de Matemática com as brincadeiras do cotidiano; 

 Promover a socialização dos alunos;  

 Desenvolver o raciocínio lógico de forma a facilitar o aprendizado da 

tabuada; 

 Estimular o trabalho em grupo, favorecendo a união, participação e 

interdependência entre os alunos. 

Duração da Atividade: 

Uma aula 

Conteúdos Programáticos: 

Tabuada, algoritmo da multiplicação. 

 

Metodologia: 

Dar início à aula oferecendo aos alunos o elemento a ser trabalhado, que 

será multiplicação através de uma Dança da cadeira da tabuada. Explicar aos 

alunos que essa é uma adaptação da brincadeira para o trabalho com este 

conteúdo. Destacar que essa atividade possibilita ainda o desenvolvimento da 

atenção, do ritmo, a capacidade de reação, os reflexos e a percepção auditiva. 

A dança das cadeiras é uma brincadeira tradicional feita em grupo. Este é 

um jogo extraordinário, porque nele percebemos o poder de recriação, que 

permanece quando buscamos junto conseguir um objetivo comum. 



Regra do jogo: precisa existir sempre uma cadeira a menos que o número 

de participantes. A ideia é que todos andem ou dancem em volta das cadeiras ao 

som dá música da Tabuada. Assim quando a música parar, todos os alunos 

necessitam sentar bem depressa. Quem ficar sem cadeira vai concluir a música 

da tabuada do ponto em que parou. Se acertar, continua no jogo e se errar são 

eliminados. Para a rodada seguinte, será tirada uma cadeira e reiniciada.  O 

último que sobrar é o vencedor. 

 

 

Figura 5: Dança da cadeira 

 

Métodos de Avaliação: 

Observar o aluno durante o jogo, percebendo se o mesmo apresenta: 

concentração, raciocínio rápido, relação ao respeito às regras, honestidade, 

humildade, o ritmo, a capacidade de reação, os reflexos e a percepção auditiva e 

a interação socialmente prazerosa. Analisar como esses aspectos interferem na 

compreensão dos alunos em relação à tabuada.  



AULA 06 

 

Título da atividade: 

Dominó Humano da tabuada 

Objetivos: 

 Desenvolver o trabalho em equipe respeitando as diferentes ideias 

apresentadas; 

 Recuperar as lacunas de conteúdos básicos; 

 Socializar o conhecimento com os colegas; 

 Compreender que a matemática também se aprende brincando; 

 Reconhecer a importância do raciocínio lógico para o dia-a-dia. 

 

Duração da Atividade: 

Uma aula 

Conteúdos Programáticos: 

Tabuada, algoritmo da multiplicação. 

Metodologia: 

Iniciaremos a aula apresentando aos alunos um desafio a ser trabalhado, 

que será multiplicação através do Dominó Humano da tabuada. Explicar que essa 

é uma adaptação do jogo tradicional de dominó. 

O Dominó humano é um jogo composto por 30 fichas.  As fichas serão 

distribuídas aleatoriamente para cada aluno. Um dos alunos começa o jogo indo à 

frente e lendo sua ficha, quem completa com a pergunta, quem traz?  

E deste modo, o próximo que tiver com a ficha da resposta, vai à frente e 

fica ao lado, compondo o dominó, até a última ficha. O jogo finaliza logo que todos 

os alunos concluírem o Dominó humano da Tabuada.  A finalidade desse jogo é 

que os alunos interajam com seus colegas, pois com isso eles poderão trocar 



ideias, e isso faz surgir no aluno a iniciativa de aprender algo que estimule o 

interesse pelo conhecimento matemático no contexto social em que ele vive.  

O jogo oportuniza que todos partilhem um mesmo jogo, onde todos os 

alunos da sala de aula jogam, não havendo um ganhador, todos ganham respeito, 

conhecimentos e interação social. O espaço a ser realizada esta atividade é o 

palco do anfiteatro do Colégio Eleodoro. 

 

Figura 6: Dominó Humano da Tabuada 

 

Métodos de Avaliação: 

Observar se durante o jogo se o aluno demonstra compreender a tabuada; 

perceber o seu comportamento diante de uma situação de perda ou ganho. 

Observar também a atenção, concentração, raciocínio lógico, respeito às regras, 

honestidade, humildade e interação social. 

  



Fichas do Dominó Humano 

 

EU TRAGO 
08. 

QUEM TRAZ 
7X3? 

 

EU TRAGO 
42. 

QUEM TRAZ 
8X6? 

 

EU TRAGO 
12. 

QUEM TRAZ 
3X6? 

 

EU TRAGO 
21. 

QUEM TRAZ 
5X3? 

 

EU TRAGO 
30. 

QUEM TRAZ 
9X4? 

 

EU TRAGO 
54. 

QUEM TRAZ 
10X6? 

 

EU TRAGO 
81. 

QUEM TRAZ 
8X4? 

 

EU TRAGO 
35. 

QUEM TRAZ 
7X7? 

 

EU TRAGO 
32. 

QUEM TRAZ 
8X5? 

 

EU TRAGO 
16. 

QUEM TRAZ 
7X6? 

 

EU TRAGO 
64. 

QUEM TRAZ 
8X9? 

 

EU TRAGO 
18. 

QUEM TRAZ 
8X3? 

 

EU TRAGO 
63. 

QUEM TRAZ 
10X7? 

 

EU TRAGO 
56. 

QUEM TRAZ 
9X7? 

 

EU TRAGO 
28. 

QUEM TRAZ 
7X5? 

EU TRAGO 
45. 

QUEM TRAZ 
9X9 

 

EU TRAGO 
36. 

QUEM TRAZ 
7X4? 

 

EU TRAGO 
60. 

QUEM TRAZ 
4X5? 

 

EU TRAGO 
49. 

QUEM TRAZ 
8X7? 

 

EU TRAGO 
09. 

QUEM TRAZ 
9X3? 

 

EU TRAGO 
24. 

QUEM TRAZ 
6X5? 

 

EU TRAGO 
27. 

QUEM TRAZ 
9X5? 

 

EU TRAGO 
48. 

QUEM TRAZ 
6X9? 

 

EU TRAGO 
15. 

QUEM TRAZ 
4X4? 

 

EU TRAGO 
80. 

QUEM TRAZ 
3X4? 

 

EU TRAGO 
25. 

QUEM TRAZ 
3X3? 

 

EU TRAGO 
20. 

QUEM TRAZ 
5X5? 

 

EU TRAGO 
40. 

QUEM TRAZ 
8X8? 

 

EU TRAGO 
72. 

QUEM TRAZ 
10X8? 

 

EU TRAGO 
70. 

QUEM TRAZ 
2X4? 

 

Figura 7: Fichas do Dominó da Tabuada Humano 

 

  



AULA 07 

 

Título da atividade: 

Teatro Musical da Tabuada. 

Objetivos: 

 Capacitar o aluno à interpretação e dramatização da tabuada, 

utilizando como objeto cênico a caixa de Pandora; 

  Trabalhar técnicas de cooperação entre os alunos para que 

desenvolvam o conceito da tabuada com mais autonomia; 

 Oportunizar a socialização dos alunos com a tabuada no espaço 

cênico; 

 Estimular no aluno a forma de aprender a tabuada com interpretação 

corporal e musical; 

 Estabelecer relações do conceito da tabuada com a vida diária do 

aluno.  

Duração da Atividade: 

Quatro aulas 

Conteúdos Programáticos: 

Tabuada, algoritmo da multiplicação. 

Metodologia: 

O trabalho será desenvolvido a partir da dramatização musical, tendo como 

objeto de trabalho a tabuada e suas diferentes formas de construção.  

Daremos início à aula, propondo aos alunos desafios que envolvam 

multiplicação através de um Teatro Musical. 

Os alunos, organizados em grupo de 5 componentes, pesquisarão no 

Laboratório de Informática, músicas que falem sobre a tabuada. Na sequência 



deverão adaptar a música escolhida, em formato que possibilite a interpretação 

teatral, incluindo as performances do encenar, dançar  e cantar.  

O enredo musical fará referência à parte falada (não cantada) da peça; No 

entanto, o "enredo" poderá, além disso, fazer citação à parte dramática encenada 

do espetáculo. 

Os estudantes poderão usar como objeto cênico a Caixa de Pandora, para 

compor a dramatização da tabuada do dois até a do número dez. 

O espaço a ser realizada esta atividade será o anfiteatro do Colégio 

Estadual Eleodoro Ébano Pereira. O trabalho produzido será filmado, para 

posteriormente apresentar aos demais colegas, professores e comunidade 

escolar Eleodorana. 

 

Figura 8: http://www.arte.seed.pr.gov.b/ 

 

Métodos de Avaliação: 

Será através de observação do aluno durante o desenvolvimento dos     

trabalhos propostos. Para a avaliação serão ainda considerados os seguintes 

critérios para a as avaliações deverão seguir as seguintes critérios: Atenção, 

concentração, raciocínio rápido, relação com os colegas, respeito às regras, 

honestidade, humildade, ritmo, capacidade de reação, reflexos, percepção 

auditiva.  

  

http://www.arte.seed.pr.gov.b/
http://www.artes.seed.pr.gov.br/


AULA 08 

 

Título da atividade: 

Jogo do equilíbrio 

Objetivos: 

 Mostrar a importância do desenvolvimento da confiança 

em suas possibilidades de pensar e buscar respostas por si mesmo; 

 Reconhecer a importância do raciocínio lógico no seu 

cotidiano. 

Duração da Atividade: 

Uma aula 

Conteúdos Programáticos: 

Tabuada, algoritmo da multiplicação. 

Metodologia: 

No fechamento dessas atividades sobre a tabuada, os alunos vão trabalhar 

individualmente atividade através de um Jogo de Equilíbrio. Seu desafio será 

escrever números nos quadrinhos de lado B, para que os dois lados fiquem com 

resultados iguais. Explicar aos alunos que esse jogo envolve duas operações que 

é a multiplicação e adição. 

Regra do jogo:  

O número que está dentro do quadradinho deve ser multiplicado pelo valor 

indicado abaixo dele e somado com o outro repetido a mesma operação. 

Só vale escolher números de 0 até 9. 

O lado B não pode ficar igual ao lado A. Quer dizer: não vale repetir, no 

lado B, o que está no lado A. 

Veja um exemplo já resolvido: 

A                               B 

 8  2  3  5 
x4    x3      x2      x1     x1    x2      x3      x4 

 

Resolução:  
Lado A: 8 x 3  + 2 x1 = 24 + 2 = 26 

Lado B: 3 x 2 + 5 x 4 = 6 + 20 = 26 



 

Figura 9: Atividade do Volume 3 da Coleção Matemática com o Sarquis. 

 

Métodos de Avaliação: 

A avaliação será realizada considerando o raciocínio lógico. Observar-se-á 

também a participação e envolvimento dos alunos durante a realização da 

atividade, percebendo se os mesmo apresentam: atenção, concentração, 

raciocínio rápido e percepção visual. 

  



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Matemática, constantemente, é percebida por pais, alunos e professores 

como uma disciplina que apresenta conceitos de difícil compreensão. No que 

tange à aprendizagem da tabuada, esse preceito se confirma.  

Pretende-se a partir dessa unidade didática, demonstrar que as aulas de 

Matemática deverão estar relacionadas com o cotidiano do aluno e o mundo 

concreto e a sua aplicabilidade.  

Para tanto se faz necessário repensar as formas de ensinar a linguagem 

dos números. Neste sentido, é imprescindível que o professor observe os alunos 

e analise os registros realizados por eles na forma de brincadeira ou de atividades 

e a maneira como realizam as atividades, de forma a compreender como funciona 

o pensamento e em que nível se encontra em relação à compreensão do 

conteúdo matemático.  

Com esta finalidade serão elaborados atividades e jogos lúdicos da 

tabuada para auxiliar o professor. Assim, a criança aprende brincando e vai 

explorando toda a possibilidade de experimentar, manipular, descobrir e 

reinventar. Isso contribui para o desenvolvimento intelectual, sócio afetivo e 

psicomotor.   

Quando o professor percebe a importância do brincar na formação do 

aluno, muda a sua prática educativa (tradicional), pautada muitas vezes somente 

na memorização dos números sem compreensão de sua aplicabilidade. Uma 

prática mais progressista torna mais familiar a relação entre os números e a sua 

aplicação no dia a dia. 

O apreender de forma lúdica, desperta no aluno uma visão mais aguçada 

do mundo que o cerca, permitindo um aprendizado mais prazeroso com iniciativa, 

imaginação, curiosidade, interesse, senso de responsabilidade, cooperação, 

memorização e concentração. 
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