
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014

Título: O USO DE JOGOS NO ENSINO DAS QUATRO OPERAÇÕES COM 
NÚMEROS NATURAIS

Autor: ÚRSULA DENISE PIMENTEL DA SILVA

Disciplina/Área:  MATEMÁTICA

Escola  de  Implementação  do
Projeto e sua localização:

COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO 
PROFESSORA ADELAIDE WICHINHESKI 
PRINS

Município da escola:  SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Núcleo Regional de Educação:  PONTA GROSSA

Professor Orientador:  PROF. DOUTOR MOISÉS MEZA PARIONA

Instituição de Ensino Superior:  UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 
GROSSA - UEPG

Relação Interdisciplinar:

Resumo: Essa unidade procurará possibilitar a 
aprendizagem das quatro operações 
fundamentais da matemática. Essas 
operações fazem parte dos conteúdos a 
serem abordados no sexto ano e a unidade 
didática se torna também uma possibilidade 
de rever conteúdos que vem sendo 
explorados em todos os anos letivos cursados
pelos alunos. O objetivo é que esses sejam 
levados à compreender essas operações e 
que se construam outros conhecimentos e 
novas habilidades com o uso dos jogos. 
Espera-se que essa unidade ajude tanto na 
construção do saber como no 
desenvolvimento do raciocínio lógico,  
conhecimentos tão necessários à vida 
acadêmica dos mesmos.

Palavras-chave: Ensino Fundamental; operações básicas; 
jogos; raciocínio lógico.

Formato do Material Didático:  Unidade didática

Público:  Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental



ÚRSULA DENISE PIMENTEL DA SILVA

UNIDADE DIDÁTICA:

O USO DE JOGOS NO ENSINO DAS QUATRO OPERAÇÕES COM NÚMEROS

NATURAIS

PONTA GROSSA - PR

2014



ÚRSULA DENISE PIMENTEL DA SILVA

O USO DE JOGOS NO ENSINO DAS QUATRO OPERAÇÕES COM NÚMEROS
NATURAIS

Material  Didático  apresentado  como

requisito do Programa de Desenvolvimento

Educacional  -  PDE  -  SEED,  sob  a

orientação  do  Prof.  Doutor  Moisés  Meza

Pariona da Universidade Estadual de Ponta

Grossa - UEPG.

 PONTA GROSSA - PR

2014



APRESENTAÇÃO

A Produção Didático-Pedagógica aqui apresentada está na forma de Unidade

Didática,  elaborada  durante  o  PDE-2014  e  se  constitui  na  produção  de  jogos

didáticos no campo do ensino de matemática.

As  quatro  operações  foi  a  temática  selecionada  para  a  produção  dos

materiais.  O  objetivo  geral  desta  proposta  é  possibilitar  a  aprendizagem  das

operações através de jogos educativos e, ao mesmo tempo, estimular o gosto pela

matemática com atividades lúdicas. Outros objetivos que pretendemos alcançar são:

facilitar a assimilação e compreensão dos conteúdos por meio do desenvolvimento

do raciocínio lógico, estimular a socialização dos alunos e possibilitar situações para

compreensão das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão.

A  referida  produção  tem  como  parâmetro  os  conteúdos  curriculares  de

matemática dos 6º  anos,  que compõem as Diretrizes Curriculares do Estado do

Paraná/DCEs. Entretanto, a realidade estudada para o desenvolvimento dos jogos é

a do Colégio Estadual do Campo Professora Adelaide Wichinheski Prins, município

de São João do Triunfo, que guarda as especificidades de uma escola rural. Tanto o

colégio, quanto a comunidade em seu entorno são carentes de acesso às novas

tecnologias  e  à  internet.  Desta  forma,  os  jogos  serão  elaborados  em  materiais

concretos, o que, em nosso entendimento, viabilizará o seu uso. A proposta será

desenvolvida  com  os  alunos  do  sexto  ano  do  Ensino  Fundamental  no  primeiro

semestre de 2015.

Dentre os jogos de azar, jogos quebra-cabeça, jogos de estratégia, jogos de

fixação de conceitos, jogos pedagógicos e jogos computacionais (GRANDO, 1995)

optamos  pela  construção  de  jogos  de  estratégias  e  de  fixação.  Os  jogos  de

estratégia  ou  de  aprendizagem  despertam  a  curiosidade  dos  alunos,  pois  os

mesmos se sentem propensos a descobrir qual é a melhor maneira de vencer e isso

se  torna  motivador.  Entretanto,  seu  maior  potencial  está  em  permitir  o

desenvolvimento do raciocínio lógico. Já os jogos de fixação possibilitam que os

conteúdos aprendidos sejam assimilados.

Ao usar jogos matemáticos em sala de aula o professor precisa relacioná-los

às  habilidades  e  conteúdos  que  planejou  trabalhar.  Os  jogos  aqui  propostos

pretendem promover  o  desenvolvimento  de  habilidades de observação,  reflexão,



argumentação, tomada de decisões, além de possibilitarem a construção de noções

e conceitos matemáticos. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE JOGOS

A intenção de se usar jogos no ensino da matemática é fazer com que os

alunos tenham um novo olhar para essa disciplina. A aprendizagem através de jogos

faz com que o aluno aprenda de uma forma divertida e interessante. Para o aluno as

brincadeiras, o lúdico, são vistos de maneira natural, uma forma de prazer, pois não

significa que ele está estudando e nem trabalhando.

De acordo com os PCNs (Brasil,  1998),  “é importante que os jogos façam

parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencialidade

educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver".

Temos visto  com frequência o insucesso de muitos dos nossos alunos na

disciplina  de  matemática  e  sabemos  que  essa  dificuldade  é  em  grande  parte

causada pela dificuldade do domínio das operações básicas. Junto a isso se soma a

certeza de que os encaminhamentos dado pelos professores para o ensino dessas

operações não favorece a aprendizagem dos mesmos por isso a importância de

diferentes práticas por parte dos docentes na expectativa de que elas minimizem

essas dificuldades.

Segundo Borin (1996, p.26), quando observou um grupo de alunos, concluiu

que: 

O jogo desenvolveu nos alunos o hábito de explorar as possibilidades ao
acaso, sem a preocupação de achar uma fórmula pronta, sem uma técnica
específica,  exatamente  como  se  inicia  a  pesquisa.  Essa  postura  foi
ressaltada sempre, fazendo com que a adotassem normalmente nas aulas,
em qualquer circunstância. Os bloqueios que alguns alunos apresentavam
em relação à Matemática, a ponto de se sentirem incapazes de aprendê-la,
foram aos poucos sendo eliminados.  O sentimento  de  autoconfiança  foi
sendo  desenvolvido,  pois  todos  tinham  oportunidades,  em  algumas
situações, de se destacar em relação aos outros.

Por isso a necessidade de se trabalhar com recursos didáticos diferenciados

para que o aluno alcance objetivos que se fazem de suma importância para a sua

vida acadêmica.

Nas Diretrizes Curriculares de Matemática para a Educação Básica (Paraná,

2008, p.63) vemos que os conteúdos propostos devem ser abordados por meio de



tendências  metodológicas  da  educação  matemática  que  fundamentam  a  prática

docente,  entre  as  quais  se  destacam  a  resolução  de  problemas;  modelagem

matemática;  mídias  tecnológicas;  etnomatemática;  história  da  matemática  e

investigações matemáticas. Percebemos com essa proposta que os jogos podem e

devem  ser  usados,  pois  o  professor  deve  ensinar  através  da  investigação

matemática  e  o  jogo  por  envolver  situações  que  exigem  que  o  aluno  use

conhecimentos já interiorizados, faz com que o raciocínio lógico se desenvolva e que

decisões sejam tomadas atendendo a essa proposta.

Pesquisas feitas sobre como acontece o processo de ensino/aprendizagem,

para  que  realmente  haja  a  aprendizagem,  mostrou  que  não  adianta  apenas  a

memorização de conteúdos, mas sim o interesse do aluno e a maneira como esses

conteúdos são trabalhados em sala de aula. 

Também vemos nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica (Paraná,

2008, p. 69-70) que no processo pedagógico, o aluno deve ser estimulado a:

o partir de situações-problema internas ou externas à matemática;

o pesquisar  acerca  de  conhecimentos  que  possam  auxiliar  na  solução  dos

problemas;

o elaborar conjecturas, fazer afirmações sobre elas e testá-las;

o perseverar na busca de soluções, mesmo diante de dificuldades;

o sistematizar  o  conhecimento  construído  a  partir  da  solução  encontrada,

generalizando, abstraindo e desvinculando-o de todas as condições particulares;

o socializar  os  resultados  obtidos,  utilizando,  para  isso,  uma  linguagem

adequada;

o argumentar  a  favor  ou  contra  os  resultados  (PAVANELLO  &  NOGUEIRA,

2006, p.29).

Considerando–se  que  os  jogos  matemáticos  estimulam  os  alunos  a  esse

processo pedagógico é que propomos o material presente nesta unidade didática. 

JOGOS DE ESTRATÉGIA E JOGOS DE FIXAÇÃO

Os jogos de estratégia são os jogos em que são trabalhadas as habilidades

usadas para que o pensamento lógico se desenvolva, pois ao lerem as regras de



cada jogo, os alunos precisam buscar caminhos para alcançarem o objetivo final,

usando de deduções.

Para Borin (1996) os jogos de estratégia são aqueles que têm por objetivo o

desenvolvimento do raciocínio lógico onde os jogadores precisam desenvolver uma

estratégia para vencer sem que a sorte contribua para o resultado do jogo. O aluno

tem liberdade para pensar estratégias usando as regras do jogo.

Os alunos devem saber que a meta deste tipo de jogo é a descoberta de
uma  estratégia  vencedora,  portanto,  sua  preocupação  estará  centrada
nessa descoberta e não apenas no jogar. Na busca dessa estratégia, fica
salientada a necessidade da formulação de hipóteses, até a descoberta de
um caminho sempre vitorioso. Nesse momento, o jogo estratégico perde o
sentido como jogo, passando a ser um problema resolvido que pode ou não
gerar outros desafios. (p. 15-16)

Quanto a esses jogos Borin ainda nos diz que

Este tipo de jogo é o que mais se aproxima do que significa pesquisar em
Matemática. De fato, a busca da estratégia vencedora caracteriza-se pela
resolução  de  muitos  pequenos  problemas  que  surgem  a  cada  lance.
Consequentemente, é constante a necessidade de reflexão dos jogadores
sobre todos os fatores que interferem em suas decisões. (Borin, 1996, p.17)

Os  considerados  jogos  de  fixação  são  aqueles  cuja  finalidade  é  fixar

conteúdos,  conceitos,  fórmulas.  Esses  jogos  facilitam  o  aprendizado  do  aluno

porque  o  conteúdo  matemático  fica  mais  acessível;  servem  também como  uma

forma de revisão daquilo que o professor ensinou em sala.

Borin (1996, p.15) diz que esses jogos “são utilizados quando, através de um

diagnóstico, identificamos alguns alunos que necessitam de reforço em determinado

tópico e, também, como substitutos das enfadonhas listas de exercícios”.

 

ATIVIDADES

Atividade 1 : JOGO DA SENHA

Disponível  em:  http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-

dentro/  downloads/category/75-jogos-matematicos-paic  . Acesso  em:  19  de  ago.

2014.

OBJETIVO

Desenvolver a análise combinatória, dedução e lógica.

http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/75-jogos-matematicos-paic
http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/
http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/


MATERIAL UTILIZADO

Um tabuleiro (ver modelo abaixo).

30 fichas brancas e 30 fichas negras (feitas em EVA ou cartolina).

60  fichas  em  seis  cores  diferentes  (10  de  cada  cor  feitas  em  EVA ou

cartolina).

TABULEIRO

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

 2 jogadores por tabuleiro.

REGRAS

Primeiramente a dupla define quem irá começar, pode ser através de par-ou-

ímpar, ou por outra forma.

O jogador que iniciar o jogo (Jogador 1) deverá criar uma combinação (senha)

de quatro cores entre as seis presentes no jogo e anotá-la em um papel sem que

seu colega veja, obedecendo às seguintes regras: não poderá usar as cores branca

e preta em sua senha e não poderá também repetir uma mesma cor na combinação.



O segundo jogador (Jogador 2) tentará descobrir qual a senha que seu colega

montou. Para isso, deverá proceder da seguinte forma: o Jogador 2 deverá “chutar”

uma  senha  (combinação  de  quatro  cores)  e  colocar  nas  4  primeiras  casas  do

tabuleiro na coluna “Tentativas” e pedirá ao seu colega (Jogador 1) que analise a

senha. Este deverá usar as fichas brancas e pretas para dar informações sobre a

“possível senha” apresentada, da seguinte maneira:

O Jogador 1 colocará uma ficha branca na primeira  casa do tabuleiro  na

coluna “Análise” se o elemento que estiver na mesma posição na coluna “Tentativas”

for um elemento presente em sua senha e na posição correta. Será atribuída uma

ficha preta nessa mesma casa se o elemento correspondente pertencer à senha,

mas  estiver  na  posição  incorreta.  E  não  será  atribuída  nenhuma  ficha  caso  o

elemento não pertença à senha.

E assim segue até que a análise seja feita até a 4ª casa da coluna “Análise”.

Feito isso, o Jogador 2 analisará os dados obtidos e “chutará” uma nova combinação

e, da mesma forma, o Jogador 1, obedecendo à correspondência anterior, deverá

analisar a segunda “possível senha”.

O Jogador 2 poderá fazer 8 “chutes” para tentar descobrir a combinação, caso

não consiga deverá trocar de lugar com o Jogador 1 e dá-se início, então, a um novo

jogo.

Ganhará  aquele  jogador  que  conseguir  descobrir  a  senha  em  menos

tentativas.

OBSERVAÇÃO: Pode haver empate.

TEMPO PARA A ATIVIDADE

02 aulas.

Atividade 2 : DESAFIO DA TABUADA

Adaptado de SILVA, Angélica da Fontoura Garcia, PUCCI, Luís Fábio Simão,

PIETROPAOLO, Ruy.   Apostila  oficina de experiências matemáticas ciclos I  e  II,

Secretaria da Educação de São Paulo, 2008.

OBJETIVO

Desenvolver a capacidade de análise, formulação de hipóteses, tomada de

decisões e a capacidade de operar com cálculos da multiplicação.



MATERIAL UTILIZADO

 Um monte com sete cartas com os números 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 (As cartas

podem ser confeccionadas em EVA ou cartolina).

Exemplo de cartas a serem construídas:

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Equipes de 4 ou mais alunos.

REGRAS

Um dos jogadores escolhe quatro cartas desse monte sem que os demais

vejam. Os outros jogadores devem descobrir quais são as quatro cartas.

Cada jogador, na sua vez, pergunta: você tem duas cartas cujo produto é...

(20, por exemplo).

O jogador que tem as cartas na mão apenas responde sim ou não.

Os produtos que vão sendo ditos são registrados na lousa, quando o jogo

está sendo realizado com todos os alunos (ou em uma folha se os grupos forem

menores) para que possam analisar as tentativas que vão sendo ditas, bem como as

respostas “sim” ou “não”.

O vencedor é aquele que conseguir dizer, em primeiro lugar, quais são todas

as quatro cartas escolhidas.

Se a resposta não estiver correta, o jogador perde a vez de jogar.

TEMPO PARA A ATIVIDADE

02 aulas.



Atividade 3 : BINGO DAS OPERAÇÕES BÁSICAS

OBJETIVOS

Desenvolver o raciocínio lógico.

Desenvolver o cálculo mental.

MATERIAL UTILIZADO

Cartela para marcar o resultado da operação sorteada pelo professor.

CARTELA

Sugestão 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Individual

REGRAS

Cada jogador escolhe 24 números entre 1 e 75 e escreve na sua cartela.

O professor sorteará uma operação de cada vez, o aluno que tiver o resultado

em sua cartela, deverá marcá-lo.

Vence quem preencher toda cartela.

SUGESTÕES DE OPERAÇÕES A SEREM SORTEADAS



10 ÷ 10 = 30 ÷ 15 = 60 ÷ 20 = 8 ÷ 2 = 15 ÷ 3 =
12 ÷ 2 = 7 ÷ 1 = 24 ÷ 3 = 81 ÷ 9 = 50 ÷ 5 = 
11 ÷ 1 = 36 ÷ 3 = 52 ÷ 4 = 28 ÷ 2 = 45 ÷ 3 = 
4 X 4 = 17 X 1 = 9 X 2 = 19 X 1 = 10 X 2 = 
3 X 7 = 11 X 2 = 23 X 1 = 6 X 4 = 5 X 5 = 
2 X 13 = 3 X 9 = 4 X 7 = 29 X 1 = 10 X 3 = 
94 - 63 = 34 - 2 = 65 - 32 = 87 - 53 = 77 - 42 = 
46 - 10 = 99 - 62 = 99 - 61 = 63 - 24 = 80 - 40 = 
86 - 45 = 57 – 15 = 67 - 24 = 48 - 4 = 79 - 34 = 
23 + 23= 27 + 20 = 36 + 12 = 37 + 12 = 25 + 25 = 
24 + 27 = 47 + 5 = 17 + 36 = 39 + 15 = 31 + 24 = 
33 + 23 = 43 + 14 = 33 + 25 = 36 + 23 = 37 + 23 = 
40 + 21 = 57 + 5 = 89 - 26 = 8 X 8 = 73 - 8 = 
57 + 9 = 94 - 27 = 90 - 22 = 23 X 3 =  10 X 7 = 
96 - 25 = 9 X 8 = 85 - 12 = 91 - 17 = 25 X 3 = 

TABELA DE OPERAÇÕES PARA APOIO DO PROFESSOR

10 ÷ 10 = 1 30 ÷ 15 = 2 60 ÷ 20 = 3 8 ÷ 2 = 4 15 ÷ 3 = 5
12 ÷ 2 = 6 7 ÷ 1 = 7 24 ÷ 3 = 8 81 ÷ 9 = 9 50 ÷ 5 = 10
11 ÷ 1 = 11 36 ÷ 3 = 12 52 ÷ 4 = 13 28 ÷ 2 = 14 45 ÷ 3 = 15
4 X 4 = 16 17 X 1 = 17 9 X 2 = 18 19 X 1 = 19 10 X 2 = 20
3 X 7 = 21 11 X 2 = 22 23 X 1 = 23 6 X 4 = 24 5 X 5 = 25
2 X 13 = 26 3 X 9 = 27 4 X 7 = 28 29 X 1 = 29 10 X 3 = 30
94 - 63 = 31 34 - 2 = 32 65 - 32 = 33 87 - 53 = 34 77 - 42 = 35
46 - 10 = 36 99 - 62 = 37 99 - 61 = 38 63 - 24 = 39 80 - 40 = 40
86 - 45 = 41 57 – 15 = 42 67 - 24 = 43 48 - 4 = 44 79 - 34 = 45
23 + 23= 46 27 + 20 = 47 36 + 12 = 48 37 + 12 = 49 25 + 25 = 50
24 + 27 = 51 47 + 5 = 52 17 + 36 = 53 39 + 15 = 54 31 + 24 = 55
33 + 23 = 56 43 + 14 = 57 33 + 25 = 58 36 + 23 = 59 37 + 23 = 60
40 + 21 = 61 57 + 5 = 62 89 - 26 = 63 8 X 8 = 64 73 - 8 = 65
57 + 9 = 66 94 - 27 = 67 90 - 22 = 68 23 X 3 = 69  10 X 7 = 70
96 - 25 = 71 9 X 8 = 72 85 - 12 = 73 91 - 17 = 74 25 X 3 = 75

TEMPO PARA A ATIVIDADE

04 aulas.

Atividade 4 : DUZENTOS E VINTE

OBJETIVO

Buscar maneiras de chegar a um determinado resultado esperado.

Desenvolver o cálculo mental.



MATERIAL UTILIZADO

Cartela (a mesma deverá ser produzida pela dupla de jogadores).

CARTELA

10 10 10 10
20 20 20 20
30 30 30 30
40 40 40 40
50 50 50 50

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Duplas

REGRAS

Cada jogador escolhe um símbolo para assinalar, por exemplo: × ou ≠.

Cada jogador escolhe um número da cartela e  assinala usando seu símbolo.

Os jogadores se alternam e a cada jogada somam os números assinalados

com seu símbolo.

Cada quadradinho só poderá ser marcado uma vez.

Aquele que atingir 220 pontos será o vencedor.

TEMPO PARA A ATIVIDADE

02 aulas.

Atividade 5 : JOGO DOS PONTINHOS

Disponível  em:  http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-

dentro/downloads/category/75-jogos-matematicos-paic  . Acesso  em:  19  de  ago.

2014.

OBJETIVO

Desenvolvimento de estratégias e raciocínio lógico.

http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/75-jogos-matematicos-paic
http://www.idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/75-jogos-matematicos-paic


MATERIAL UTILIZADO

Papel.

Lápis.

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Dupla.

REGRAS

Inicialmente deve-se fazer, em uma folha de papel, um conjunto de pontos

organizados conforme o desenho abaixo (a quantidade de pontos e o tamanho do

quadrado ficam a critério dos jogadores).

Cada jogador efetua, à sua vez, uma jogada juntando dois pontos adjacentes

com uma linha horizontal ou vertical.

Quando uma jogada adiciona o quarto lado de um quadrado o jogador que a

efetuou toma para si esse quadrado, marcando-o com a letra inicial do seu nome.

Sempre  que  um  jogador  adiciona  o  quarto  lado  de  um  quadrado  joga

novamente.

Um jogador não é obrigado a ganhar quadrados mesmo que tal seja possível

na sua vez de jogar.

O jogo termina quando todas as arestas estiverem desenhadas, ganhando o

jogador detentor de mais quadrados.

Veja exemplos de alguns movimentos de uma partida:

TEMPO PARA A ATIVIDADE

02 aulas.



Atividade 6 : KALAH

Adaptado  de:  Wendel  Melo;  ABEL,  Francisco  de  Assis;  FURTADO,  Maria

Osileusa  Gomes.  Formação  Continuada  em  Matemática.  1ª  ed.  Fortaleza:

SEDUC, 2006. V. 01. 120 p.

OBJETIVO

Desenvolver habilidades para criação de estratégias.

MATERIAL UTILIZADO

O  jogo  Kalah  é  composto  por  um  tabuleiro  retangular  com  doze  casas

distribuídas nas laterais do retângulo: duas (chamadas kalah) situadas no centro das

laterais  e  um grupo  de  cinco  casas,  localizado  no  sentido  do  comprimento  das

laterais maiores (ver figura abaixo).

32 sementes iguais.

TABULEIRO

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Duplas ou duas equipes.

REGRAS

Para  ganhar,  o  jogador  tem  como  objetivo  arrecadar  o  maior  número  de



sementes ao final da partida em seu kalah. Caso os dois kalahs tiverem, ao final da

partida, o mesmo número de sementes, um empate deverá ser declarado.

Para iniciar o jogo, distribui-se 3 sementes em cada espaço, com exceção dos

centrais que deverão conter 4 sementes. Os kalahs, situados nas laterais, devem

ficar vazios ( ver figura abaixo).

Os  jogadores  fazem  suas  jogadas  alternadamente,  procurando  sempre

acumular sementes em seu kalah.

Cada jogador, na sua vez, escolhe uma casa do seu lado do tabuleiro, pega

todas as sementes dessa casa e as distribui uma a uma em cada casa localizada à

sua direita, sem pular nenhuma casa e nem colocar mais de uma semente em cada

casa.

Cada vez que passar pelo seu kalah, o jogador deve deixar uma semente,

continuando  a  distribuição no lado do adversário  e  não  colocando sementes  no

kalah do outro jogador (pula este kalah).

O jogo termina se um dos jogadores, na sua vez, não tiver mais sementes

para movimentar.

Os  jogadores  comparam seus  kalahs  para  determinarem  quem  tem  mais

sementes sendo, consequentemente, o vencedor.

Quando as primeiras regras já assimiladas possibilitarem o desenvolvimento

do jogo sem muitas dúvidas, deverá ser introduzida, uma de cada vez, duas novas

regras que exigem antecipação e planejamento das jogadas. São elas:



Sempre que a última semente colocada cair no kalah do próprio jogador, este

tem o direito a jogar novamente. Ou seja, deverá escolher uma nova casa, pegar as

sementes nela existentes e distribuí-las uma a uma nas casas seguintes. Essa regra

pode se  repetir  várias  vezes numa mesma jogada,  basta  que a última semente

colocada caia no kalah várias vezes seguidas.

Se a última semente colocada pelo jogador cair numa casa vazia, do seu lado

do tabuleiro, o jogador “captura” todas as sementes do adversário que estiverem na

casa diretamente à frente desta e coloca-as no seu próprio kalah.  Neste caso o

jogador não ganhará outra jogada.

TEMPO PARA A ATIVIDADE

04 aulas.

Atividade 7 : CONTIG 6O

Disponível  em: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/

conteudo.php?conteudo=52. Acesso em: 17 de ago. 2014.

OBJETIVOS

Trabalhar  com  expressões  numéricas,  envolvendo  as  quatro  operações

fundamentais.

Desenvolver processos de estimativa, cálculo mental e tabuada.

MATERIAL UTILIZADO

Tabuleiro.

Três dados.

 Folha para anotar a pontuação.

 Rascunho para escrever as sentenças.

25 marcadores de um tipo e 25 marcadores de outro tipo (feijões, botões,

milho).

TABULEIRO

Disponível  para  impressão  no  endereço  eletrônico:

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/


http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/tabuleiro_contig_60.pdf. Acesso

em 17 de ago. 2014.

0 1 2 3 4 5 6 7
27 28 29 30 31 32 33 8
26 54 55 60 64 66 34 9
25 50 120 125 144 72 35 10
24 48 108 180 150 75 36 11
23 45 100 96 90 80 37 12
22 44 42 41 40 39 38 13
21 20 19 18 17 16 15 14

Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná  –   http://www.matematica.

seed.pr.gov.br/arquivos/File/tabuleiro_contig_60.pdf. Acesso em: 17 de ago. 2014. 

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Grupos com quatro alunos.

REGRAS

Disponível  em:  http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/

contig_60_regras.pdf. Acesso em: 17 de ago. 2014.

Os jogadores decidem qual dupla inicia o jogo.

Cada dupla começa o jogo com 60 pontos.

As duplas jogam alternadamente.

Na sua vez de jogar, a dupla joga os três dados e constrói uma sentença

numérica, usando uma ou duas operações diferentes, com os números obtidos nos

dados. Por exemplo, com os números 2, 3 e 4 construir (2+3) x 4 = 20. A dupla,

neste caso, cobrirá o espaço marcado com o 20, usando um marcador de sua cor.

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/tabuleiro_contig_60.pdf


Só é permitido utilizar as quatro operações básicas.

Contagem de pontos: um ponto é ganho quando se coloca um marcador num

espaço desocupado que seja vizinho a um espaço que já tenha outro marcador

(horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente); a dupla subtrai de 60 (marcação

inicial) o ponto ganho. Colocando-se outro marcador num espaço vizinho, junto a um

espaço já ocupado, mais pontos poderão ser ganhos; por exemplo, (veja o tabuleiro)

se os espaços 0, 1 e 27 estiverem ocupados, a dupla ganharia 3 pontos colocando

um marcador  no  espaço 28.  A cor  dos marcadores dos espaços  ocupados não

importa para essa contagem. Os pontos obtidos numa jogada são subtraídos do total

de pontos da dupla.

Se um jogador construir uma sentença errada, o adversário pode acusar o

erro, ganhando com isso dois pontos, a serem subtraídos do seu total; aquele que

errou deve retirar seu marcador do tabuleiro e corrigir seu total de pontos, caso já

tenha efetuado a subtração.

Se uma dupla passar sua jogada, por acreditar que não é possível fazer uma

sentença numérica com aqueles valores dos dados e, se a dupla adversária achar

que é possível fazer uma sentença com os dados jogados pelo colega, ela pode

fazê-la, antes de fazer sua própria jogada. Se estiver correta, a dupla que fez a

sentença ganhará o dobro do número de pontos correspondentes e em seguida

poderá fazer sua própria jogada.

O jogo termina quando uma das duplas conseguir colocar cinco marcadores

da mesma cor, em linha reta, sem nenhum marcador do adversário intervindo. Essa

linha poderá ser horizontal, vertical ou diagonal. O jogo também acaba se acabarem

os marcadores de uma das duplas. Nesse caso a dupla vencedora será aquela que

tiver o menor número de pontos.

TEMPO PARA A ATIVIDADE

04 aulas.

Atividade 8 : DIVISÃO EM LINHA  

Disponível  em:  http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/

conteudo.php?conteudo=50. Acesso em: 17 de ago. 2014.



OBJETIVOS

Trabalhar com o conceito de divisão de números naturais.

Desenvolver processos de estimativa e cálculo mental.

MATERIAL UTILIZADO

Oito fichas vermelhas e oito fichas azuis.

Quadro de números.

Tabuleiro.

TABULEIRO

Disponível  para  impressão  no  endereço  eletrônico:  http://www.matematica  .

seed.pr.gov.br/arquivos/File/tabuleiro_contig_60.pdf. Acesso em: 17 de ago. 2014.

QUADRO DE NÚMEROS

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/tabuleiro_contig_60.pdf
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/tabuleiro_contig_60.pdf
http://www.matematica/


108 630 51 500 540
18 9 162 20 16

169 1260 972 132 240
135 210 180 272 228 13

12 102 196 320 17 90
182 19 68 2 714 80 5

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Duplas ou grupos com quatro alunos cada.

REGRAS

Cada jogador ou dupla escolhe uma cor de ficha.

Os jogadores decidem quem inicia o jogo.

Na sua vez de jogar, o jogador escolhe dois números de dentro do quadro de

números e divide-os.

Se a resposta da divisão estiver no tabuleiro,  o jogador cobre-a com uma

ficha da cor que escolheu.

O primeiro jogador ou dupla que alinhar quatro fichas na horizontal, vertical ou

diagonal será o vencedor.

TEMPO PARA ATIVIDADE

04 aulas.

Atividade 9 :JOGO NIM

Disponível  em:  http://www.ludomania.com.br/wp/?p=852#more-852. Acesso

em: 17 de ago. 2014.

OBJETIVO

Desenvolvimento do pensamento estratégico.

MATERIAIS

16 Palitos de fósforos ou de picolé, tampinhas ou botões.

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

http://www.ludomania.com.br/wp/?p=852#more-852


Dupla ou em grupo.

REGRAS

Colocar os objetos dispostos da seguinte forma: a primeira linha com 1 objeto,

a segunda com 3 objetos, a terceira com 5 objetos e a quarta com 7 objetos. 

Sortear para ver quem começará o jogo.

Cada jogador retira, na primeira vez, quantas fichas quiser de uma das linhas

horizontais de seu adversário.

Na próxima jogada só retira uma ficha por vez, de forma alternada.

Ganha o jogador que obrigar o outro a tirar a última ficha.

O objetivo principal do jogo é não ser o jogador a tirar a última ficha (ou pode

ser o contrário, caso combinado previamente entre os jogadores, vencendo aquele

que deixar a última ficha).

Exemplo de como dispor os objetos: 

TEMPO PARA A ATIVIDADE

02 aulas.

Atividade 10: SUDOKU

Disponível em: www.a77.com.br. Acesso em: 13 de out. 2014

http://www.a77.com.br/


OBJETIVOS

Desenvolver o raciocínio lógico e a concentração.

MATERIAL UTILIZADO

Cartelas.

ORGANIZAÇÃO DA SALA DE AULA

Individual.

REGRAS

Preencher os espaços em branco com algarismos de 1 a 9, de maneira que

cada número apareça apenas uma vez na linha e na coluna.

Vence quem concluir primeiro a cartela corretamente.

MODELOS DE CARTELAS

NÍVEL FÁCIL I

                 para o aluno                                     para apoio do professor

 

 

 





NÍVEL FÁCIL II



ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Os jogos apresentados nas atividades acima bem como muitos outros jogos

matemáticos e suas variantes têm como principal objetivo promover a aprendizagem

e auxiliar na fixação de conteúdos que já foram trabalhados.



A intenção  ao  usarmos  os  jogos  na  Matemática  é  para  que  os  alunos

consigam  aprofundar  as  noções  matemáticas  bem  como  ampliar  os  seus

significados.

Os jogos precisam despertar a reflexão dos alunos sobre essas noções que

necessitam ser desenvolvidas após os alunos participarem das atividades.

O professor precisa valorizar o papel pedagógico de cada jogo para que ele

se torne um ambiente da aprendizagem.

É preciso que se pense com antecedência no que se quer atingir com cada

jogo.

É preciso que o professor explore todas as possibilidades do jogo a fim de

que se tenha relação com os conteúdos matemáticos que se quer trabalhar.

Alguns  jogos  podem  ser  aplicados  na  mesma  turma  mais  de  uma  vez

dependendo da necessidade detectada pelo professor.

As regras citadas nos jogos acima podem ser mudadas de acordo com as

características ou necessidades da turma desde que os objetivos permaneçam.

A  avaliação  deverá  ocorrer  durante  as  atividades.  O  professor  deverá

observar o aluno quanto a sua participação, seu interesse, seu desempenho, sua

capacidade para resolver os desafios propostos e sua socialização.
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