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Resumo: 
 

O jogo é um recurso que todo educador deveria 
usar adequadamente, posto que ele promove no 
aluno um processo de socialização, de expressão 
e de comunicação na construção do pensamento, 
além de melhorar a  autoestima. O estudante 
deixa de ser passivo e torna-se participante. 
A utilização de jogos dentro do processo inclusivo 
significa uma reorganização da prática 
pedagógica desempenhada pelo professor e esta 
reorganização é que faz a diferença na 
assimilação de alguns conteúdos que muitas 
vezes pareciam impossíveis de serem 
compreendidos. Em virtude disso, o presente 
material objetiva-se à conscientização e à 
formação dos estudantes do Curso de Formação 
de Docentes sobre a relevância dos jogos como 
estratégia para estimular, motivar e mediar o 
aprendizado e o desenvolvimento de alunos que 
apresentam, por alguma deficiência, atrasos no 
desenvolvimento educacional ou algumas 
dificuldades específicas na aprendizagem. Por 
meio de Oficinas desenvolveu-se uma Unidade 
Didática onde a formação desses futuros 
educadores se pautará, além dos fundamentos 
teóricos e metodológicos, na construção de jogos 
pedagógicos. 
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Alunos do Curso de Formação de Docentes e 
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APRESENTAÇÃO 

 

Aliar atividades lúdicas ao processo educativo é de grande valia para o 

desenvolvimento de estudantes que fazem parte do processo de inclusão e que 

frequentam a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I. O trabalho com lúdico 

torna-se atrativo para os estudantes, pois através deste recurso, toda resolução 

de problemas ocorre sem desgaste e com troca de informações que são 

preciosas para a aprendizagem. Um exemplo de atividade lúdica que desperta 

muito o interesse do estudante é o jogo, pois é um estilo de atividade que, além 

de motivador, facilita a construção da aprendizagem de forma interativa e muito 

agradável. Neste sentido é fundamental para o professor-mediador descobrir 

maneiras prazerosas, eficientes, significativas para o aluno perceber por si 

mesmo o caminho que o conduz a descobertas, tornando-o autônomo, 

consciente e seguro da aprendizagem em processo. 

Os jogos não devem ser visto apenas como diversão, mas sim como 

um importante recurso no processo ensino aprendizagem de forma 

significativa, de modo especial na área da educação especial. 

Dessa maneira, percebe-se a necessidade de capacitar futuros 

professores para pensar na inclusão comprometida com a sua formação 

continuada em relação dialógica com sua ação docente. Desse modo pretende-

se que as atividades lúdicas, quando incluídas nos diferentes momentos de seu 

planejamento, sejam articuladas aos fundamentos teórico-metodológicos e à 

realidade concreta do aluno e da escola. 

Em virtude disso, o presente material tem a finalidade de oportunizar e 

conscientização os (as) estudantes (as) do Curso de Formação de Docentes 

sobre a relevância dos jogos como estratégia para estimular, motivar e mediar 

o aprendizado e o desenvolvimento de alunos que apresentam, por alguma 

deficiência, atrasos no desenvolvimento educacional ou algumas dificuldades 

específicas na aprendizagem. A formação desses futuros educadores se 

pautará, além dos fundamentos teóricos e metodológicos, na construção de 

jogos pedagógicos para serem usados com alunos de sala de recursos 

Multifuncional tipo I. 



Para tanto, a presente produção didática pedagógica – atividade 

integrante do Projeto de Intervenção Pedagógica do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – apresenta-se em forma de Unidade Didática e 

está organizada em oito subseções onde serão descritas as Oficinas 

Pedagógicas que serão aplicadas ao público alvo, tendo por local a 

Brinquedoteca. 

Na primeira subseção será abordado o A importância do brincar e a 

definição de jogo, brinquedo e brincadeira sob o ponto de vista da Professora 

Tizuko Morchida Kishimoto. 

Na segunda subseção será feito um estudo e reflexão sobre a 

utilização do jogo na educação ao longo da história e também o conhecimento 

de autores que falam sobre o assunto.  

Na terceira subseção estudaremos sobre o jogo e suas características 

segundo vários autores. 

Na quarta subseção o tema abordado será o jogo no desenvolvimento 

da criança e o conhecimento de vários jogos educativos.   

Na quinta subseção o tema será: os Jogos e a importância deles 

dentro da Educação Especial. 

Na sexta e sétima subseção será destinada a confecções de jogos, 

adaptando conteúdos matemáticos e da Língua portuguesa. 

Para finalizar, na oitava subseção se destinará à prática educativa, 

usando os jogos confeccionados com alunos de Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo I e faremos uma reflexão final sobre a importância que este 

recurso pode trazer para a aprendizagem dos mesmos. 

Espera-se que, através das oficinas, os futuros professores, alunos do 

Curso de Formação de Docentes possam compreender que o jogo é um 

recurso que pode auxiliá-lo em sua prática numa educação inclusiva e também 

que este pode ser confeccionado de acordo com o conteúdo que se pretende 

trabalhar, substituindo assim a forma tradicional de ensinar, tendo como um 

dos objetivos facilitar o aprendizado de alunos que frequentam a Sala de 

Recursos Multifuncional Tipo I e tornar este aprendizado mais significativo para 

sua vida. 



 

Nesta primeira oficina pedagógica, iniciaremos com uma dinâmica 

onde os participantes serão convidados a retirar um envelope com um jogo de 

quebra cabeça, para montar e formar seu crachá de forma criativa. Em seguida 

os participantes serão convidados a apresentarem-se, individualmente 

mostrando o crachá confeccionado com o jogo de quebra cabeça. 

Logo após a dinâmica, faremos uma discussão a respeito da 

importância do brincar e será apresentado um vídeo com a fala de Tisuko 

Kishimoto, sobre o assunto. Dar-se-á enfoque na questão da cultura lúdica, ou 

seja, jogo, brinquedo e brincadeira são importantes para todas as áreas do 

conhecimento, com ela se aprender a pensar e a usar essa forma de 

pensamento para descobrir o mundo.  

Dando continuidade ao encontro será realizado um estudo sobre a 

definição de jogo, brinquedo e brincadeira segundo  a autora Tisuko 

Kishimoto, através de um texto. A partir da leitura do texto “Jogo, brinquedo e 

brincadeira” têm-se o propósito de analisar o tema, por meio de atividades 

práticas, com exploração de materiais, que serão desenvolvidas em grupos. 

Em seguida, cada grupo confeccionará um cartaz, somente com recortes de 

revistas, para apresentar a conclusão sobre o assunto. 

Com o objetivo de resgatar as brincadeiras tradicionais serão propostos 

aos alunos que realizem uma pesquisa com seus pais e avós sobre as 

brincadeiras, brinquedos e jogos que existiam na sua época e registrá-las e 

também qual é a opinião deles sobre se a prática do jogo educativo pode 

influenciar no desenvolvimento escolar da criança. 

 

 

 Dinâmica de Apresentação 

Material necessário: quebra cabeça com nomes dos participantes em 

cartolina, envelopes, canetinhas, tesoura, figuras diversas, adesivos, botões 

decorativos, papel cartão e cola.  



Desenvolvimento: Nesta primeira oficina pedagógica, iniciaremos com 

uma dinâmica onde os participantes serão convidados a retirar um envelope 

com um jogo de quebra cabeça, cada um montará o quebra cabeça onde 

formará o seu nome, logo após os participantes deverão montar seu crachá, 

colando as peças do quebra cabeça em um papel cartaz e enfeitando de forma 

criativa. Em seguida os participantes serão convidados a apresentarem-se, 

individualmente mostrando o crachá confeccionado com o jogo de quebra 

cabeça. 

 

 Apresentação do vídeo sobre a importância do brincar. 

 

 

  

 

 

 

 Estudo do Texto - Jogo, brinquedo e brincadeira segundo  Tisuko 

Tischimoto. 

 

JOGO, BRINQUEDO E BRINCADEIRA. 
 

A palavra lúdico significa brincar. Nesse brincar estão incluídos os jogos, brinquedos 
e brincadeiras. Mas, afinal, qual a diferença entre jogo, brinquedo e brincadeira? 

 
“No Brasil, termos como jogo, brinquedo e brincadeira ainda são empregados de 

forma indistinta, demonstrando um nível baixo de conceituação deste campo. 

Enfim, cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme seus valores 

e modo de vida, que se expressa por meio da linguagem. [...] Diferindo do jogo, o 

brinquedo supõe uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto 

ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que organizam sua 

utilização.” (KISHIMOTO, 1996, p. 17). 
 

 Segundo Kishimoto (2005), durante um longo período o jogo infantil foi considerado 
apenas no aspecto recreativo. Na Antigüidade greco-romana, o jogo infantil foi visto como 
recreação aparecendo vinculado ao relaxamento 
necessário às atividades escolares que exigiam 
esforço físico e intelectual. Já na Idade Média, o 
jogo assumiu o significado de algo “não sério”, 
pois estava associado ao jogo de azar. A partir do 
Renascimento, o jogo foi utilizado para a 
disseminação dos princípios morais, ética e 
informações nas áreas de história e geografia, principalmente. No Renascimento a 
brincadeira é colocada como comportamento livre que facilita o desenvolvimento da 

Vídeo: A importância do Brincar – Tisuko Kischimoto (USP) 

https://www.youtube.com/watch?v=0al1A_UBdWA 

(Acesso em 21 de agosto de 2014) 

WWW.ludicidadeufpa.blogspot.com 

https://www.youtube.com/watch?v=0al1A_UBdWA


inteligência e do estudo. Segundo a autora, foi a partir do século XX que o brinquedo 
educativo (pedagógico), foi considerado como um aliado no processo ensino-aprendizagem, 
desenvolvendo e educando a criança de maneira prazerosa. 
 Para compreender o significado de jogo, brinquedo e brincadeira, Kishimoto (2005) 
se apropriou de estudos realizados pelos pesquisadores Brougére (1993) e Henriot (1989). 
Para eles o jogo pode ser visto como o resultado de um sistema lingüístico que funciona 
dentro de um contexto social; um sistema de regras e um objeto.                                                

O jogo, enquanto fato social assume o sentido que cada sociedade lhe atribui, pois 
dependendo do lugar e da época, os jogos assumem significações diversas. A ação da 
criança indígena que se diverte atirando com arco e flecha pode ser vista como brincadeira 
por um observador externo, mas para a comunidade indígena é uma forma de preparo para 
a arte da caça. Para Kishimoto (2005, p. 15) “uma mesma conduta pode ser jogo ou não-
jogo em diferentes culturas, dependendo do significado a ela atribuído.”. 
 O jogo, visto como um sistema de regras permite identificar uma sequência de 
normas que definem sua modalidade, ou seja, quando alguém joga, está colocando em 
prática as regras do jogo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma atividade lúdica. 
 O jogo também é visto como objeto. De acordo com Kishimoto (2005) “o xadrez 
materializa-se no tabuleiro e nas peças que possam ser fabricadas com papelão, madeira, 
plástico, pedra ou metais.” 
 Os jogos diferem dos brinquedos no que diz respeito às regras preexistentes. A 
boneca é um brinquedo, e não se confunde com o jogo, pois a criança pode brincar sem 
obedecer a regras preestabelecidas. 
 

“O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo o que existe no 

cotidiano, a natureza e as construções humanas. Pode-se dizer que um dos 

objetivos do brinquedo é dar à criança um substituto dos objetos reais, para 

que possa manipulá-los.” (KISHIMOTO, 2005, p. 18) 

 

 De acordo com a autora, o brinquedo não reproduz 
apenas objetos, mas uma totalidade social. Atualmente, eles 
reproduzem o modo de vida atual, o mundo técnico e científico, 
através de bonecos, robôs e aparelhos eletrodomésticos. Eles 
representam também, o mundo imaginário criado por desenhos 
animados e contos de fadas. 

 
       www.ludicidadeufpa.blogspot.com 

 Entre os benefícios encontrados no brinquedo estão o estímulo à curiosidade, a 
autoconfiança, a iniciativa, o desenvolvimento da linguagem e da concentração. O 
brinquedo é um agente que facilita o desenvolvimento e a aprendizagem, pois através dele, 
a criança aprende enquanto atua e para que haja um aproveitamento adequado dos 
benefícios que traz, é conveniente que esteja incluído em 
atividades dinâmicas, ou seja, atividades que exijam uma 
participação ativa por parte da criança.  
 
 O brinquedo, enquanto objeto, é sempre suporte da 
brincadeira. É o estimulante material para fazer fluir o imaginário 
infantil. E a brincadeira é a ação que a criança desempenha ao 
concretizar as regras do jogo. Portanto, é o lúdico em ação.                                       WWW.ludicidadeufpa.blogspot.com 

 
     Fonte: www.ludiconocedag.blogspot.com.br 

 

 
 



 Análise do texto através da exploração de materiais 

Os participantes serão divididos em grupos, onde após a análise do 

texto, deverão explorar os diversos materiais existentes na brinquedoteca. 

Após deverão escolher três materiais e classificá-los entre, jogos, brinquedo e 

brincadeiras. Elaborar e fazer uma pequena explanação relacionando o 

material escolhido ao texto estudado.  

 

 Painel Criativo 

Material necessário: cartolina, revistas, cola e tesoura. 

Desenvolvimento: os grupos serão orientados a confeccionar um cartaz 

com a síntese do assunto utilizando apenas recorte de revistas (gravuras e 

palavras). Em seguida, cada grupo fará a sua apresentação. 

 

 Tarefa – Pesquisa sobre Brincadeiras, Brinquedos e Jogos. 

Durante a semana os participantes deverão pesquisar com seus pais e 

avós sobre as brincadeiras, brinquedos e jogos que existiam na sua época e 

também verificar na opinião dos pais e avós, se a prática do jogo educativo 

pode influenciar no desenvolvimento escolar da criança. 



 

Nesta segunda oficina pedagógica iniciaremos com apresentação e 

debate sobre a tarefa proposta no encontro anterior: a pesquisa sobre 

brincadeiras, brinquedos e jogos.  

Dando continuidade ao encontro será apresentado um vídeo sobre 

Brinquedo, brincadeira e jogos: Um contexto histórico. Logo após um estudo e 

reflexão do texto sobre a utilização do jogo na educação ao longo da história. 

Na sequência será apresentado aos participantes a vida e obra da 

Professora Tizuko Morchida Kishimoto, que atua na área da Educação Infantil 

na Universidade de São Paulo e é coordenadora do Laboratório de Brinquedos 

e Materiais Pedagógicos da mesma instituição.  

Em seguida, será feita uma pesquisa sobre outros autores que falam 

sobre o assunto, relatando a vida e obra de cada um.  

Para finalizar, cada dupla deverá montar uma apresentação sobre a 

pesquisa realizada usando o programa Power point. 

 

 

 

 Apresentação da Pesquisa e Debate 

Cada participante fará a apresentação sobre a pesquisa realizada. 

Será organizado um mural com o nome das brincadeiras, brinquedos e 

jogos citados por seus pais e avós e qual foi à opinião de cada um sobre se 

prática de jogos educativos podem influenciar no desenvolvimento escolar da 

criança. 

Debate sobre o resultado da pesquisa. 

 

 

 Apresentação do vídeo sobre: Brinquedo, brincadeira e jogos. 

 

 

  

Vídeo: Brinquedo, brincadeira e jogos: Um contexto histórico. 

Luana Leonel dos Reis 

https://www.youtube.com/watch?v=85fTKG9I66I 

 (Acesso em 15 de setembro de 2014) 

(Acesso em 22 de setembro de 2013) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=85fTKG9I66I


 Estudo do Texto - A utilização do jogo na educação ao longo da história - 

Thais Pariz Maluta. 

 

 A utilização do jogo na educação ao longo da história  
 

Procurando pontuar a utilização dos jogos na educação nos diferentes momentos 
históricos, tomamos como referência os estudos de Kishimoto (2003). A autora, analisando o 
emprego do brinquedo na educação ao longo da evolução histórica, verifica que não existem 
estudos históricos acerca da evolução do brinquedo no Brasil, por isso a necessidade de adotar 
como parâmetro a história do brinquedo na sociedade francesa. Nesta, a evolução do 
brinquedo acompanha os grandes períodos da civilização ocidental. 

Segundo a autora, é na antiga Roma e na Grécia que acontece o nascimento das 
primeiras reflexões em torno da importância do brinquedo na educação. Platão verifica a 
importância de se aprender brincando, em oposição à utilização da violência e da opressão. Já 
Aristóteles, sugere para a educação de afianças pequenas, o uso de jogos que imitem 
atividades sérias, de ocupações adultas, como forma de preparo para a vida futura. Nessa 
época, ainda não se discutia o emprego do jogo como recurso para o ensino da leitura e do 
cálculo. 

Seguindo a evolução histórica, a autora pontua que no advento do Cristianismo 
ocorreu o distanciamento do desenvolvimento da inteligência, uma vez que predominou a 
educação disciplinadora, sobretudo com a imposição de dogmas. Neste momento, porém, não 
houve condições para a expansão dos jogos, os quais eram considerados delituosos. 

A autora evidencia que durante o Renascimento ocorreu o aparecimento de novo 
ideal carregado de paganismo, trazendo outras concepções pedagógicas. Desta forma, a 
utilização do jogo é empregada no cotidiano dos jovens, mas não como diversão, e sim como 
tendência natural do ser humano. Neste período foi criado o jogo de cartas educativo. 

Na concepção da referida autora, no século seguinte continua a expansão dos jogos 
de  caráter educativo. Filósofos apontam a importância das imagens e dos sentidos para a 
apreensão do conhecimento. Desta forma, multiplicam-se jogos de leitura e também diversos 
jogos destinados à tarefa didática nas áreas de História, Geografia, Moral, Religião, 
Matemática, entre outras. 

No século XVIII, nasce a concepção de infância e neste período se verifica a 
necessidade de uma educação ajustada à natureza infantil. Conseqüentemente há o 
nascimento da Psicologia Infantil. No início do século XIX, ocorre o surgimento das inovações 
pedagógicas: a autora cita Froebel, o qual enfatiza que os jogos, entendidos como objeto e 
ação de brincar devem fazer parte da história da educação pré-escolar, pois o autor tem a 
concepção que, manipulando e brincando com materiais como bola, cubo e cilindro, 
montando e desmontando cubos, a criança estabelece relações matemáticas e adquire noções 
primárias de Física e Metafísica. 

Já no século XX começa a produção de pesquisas e teorias que discutem a 
importância do ato de brincar para a construção de representações infantis. Estudos e 
pesquisas de Piaget, Wallon, Vygotsky, entre outros, evidenciam pressupostos para a 
construção de representações infantis relacionadas às diversas áreas do conhecimento. Com a 
expansão de novos ideais, crescem as experiências que introduzem o jogo com o intuito de 
facilitar tarefas do ensino. 

 
Fonte: - http://www.ufscar.br/~pedagogia/novo/files/tcc/236888.pdf 

 
 
 

http://www.ufscar.br/~pedagogia/novo/files/tcc/236888.pdf


 Reflexão sobre o  texto 

Os participantes deverão responder as questões e apresentar suas 

respostas aos demais. 

 

a) O texto mostra que o jogo faz parte da vida do ser humano ao longo da 

história.  Faça uma reflexão e procure relacionar alguns exemplos de 

sua vida com o assunto. 

b) No processo ensino aprendizagem você é favorável à utilização de jogos 

educativos. Por quê? 

 

 Conhecendo autor que fala sobre o assunto; Vida e Obra de Tizuko 

Morchida Kishimoto 

 

 
Professora titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), Tizuko 

Morchida Kishimoto dá aulas na graduação e pós-graduação, nas áreas do brinquedo, educação 
infantil e formação do professor. Também exerce as funções de coordenadora do Laboratório de 
Brinquedos e Materiais Pedagógicos (Labrimp) e do Museu da Educação e do Brinquedo (MEB). 

Atua no campo da educação infantil focalizando estudos sobre formação de professores, 
propostas pedagógicas, história e políticas públicas, museu e brinquedoteca, letramento e o brincar. 
Produz materiais pedagógicos destinados a professores e a comunidade em geral, para educação de 
crianças cegas (brailleviritual, lupa), organiza e mantém curso à distância para formar profissionais 
para atuar em brinquedotecas e disponibiliza, gratuitamente, materiais digitais para os interessados 
na ludicidade .  

Tem utilizado recursos da pesquisa-ação para envolver profissionais da rede pública de São 
Paulo para melhorar a qualidade da  nfânc e a discussão das Pedagogias da Infância. 

 Mantém grupo de pesquisa no Brasil, em rede com grupos internacionais para discutir a 
 nfância, as pedagogias, entre os quais, a Universidade do Minho. Relaciona-se com grupos de 
pesquisadores em Parmal, Itália e, na França, com a Universidade Paris 13 para estudar as 
especificidades do brincar e da infância. Especializa-se no campo dos jogos e brincadeiras, mantendo 
contato com pesquisadores do International Toy Research Association. Entre outros interesses 
pesquisa a cultura da infância em diferentes países, entre os quais o Japão, a França e Portugal. 
                Pedagoga, com doutorado e pós-doutorado em educação, tem vários livros publicados 
sobre assuntos relacionados a jogos, brincadeiras e educação infantil. Entre eles, podemos destacar:  
Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação;  O jogo e a educação infantil;  O Brincar e suas Teorias. 

                                                                                                                                                                                                                                   

Fonte:https://uspdigital.usp.br 

 
 

 Pesquisando autores que falam sobre o assunto: 

Os participantes deverão se dirigir até o laboratório de informática e lá 

serão organizados em duplas para realizarem uma pesquisa na internet sobre 

os autores que falam sobre o assunto da importância dos jogos, cada dupla 

deverá escolher um autor e fazer um relato sobre sua vida e obra. 



 Montando apresentação. 

Usando o material pesquisado sobre a vida e obra dos autores os 

participantes deverão montar uma apresentação no programa Power Point. 

Salvá-la em um pendrive para apresentá-la na próxima oficina. 



 

Nesta terceira oficina pedagógica o tema será - O jogo e suas 

características segundo vários autores. 

Primeiramente, os participantes apresentarão em multimídia a pesquisa 

sobre vida de obra dos autores que falam sobre o assunto em questão. 

Num segundo momento, será feito um estudo do texto, “O Jogo e suas 

características”. Este texto mostrará o olhar de diferentes autores com relação 

ao jogo. Logo após, farão uma reflexão em grupo e responderão as perguntas 

estabelecidas. 

Dando continuidade os participantes montarão um jogo do tangram e 

utilizarão as peças para montar figuras. 

Para completar as atividades será exposto como trabalhar alguns 

conteúdos matemáticos através do jogo do Tangram. Para isso será passado 

dois vídeos:  Subtração com tangram e Desafios com o Tangram. Após assisti-

lo realizar jogos. 

Para finalizar, será proposto aos participantes que durante a semana 

realizem uma entrevista com professores do Ensino Fundamental, sobre o uso 

dos jogos na sua prática pedagógica. 

 

 

 Apresentação da pesquisa realizada. 

Cada dupla fará sua apresentação referente à pesquisa realizada na 

oficina anterior usando o multimídia. 

 

 Estudo do Texto – O Jogo e suas características. 

O JOGO E SUAS CARACTERÍSTICAS 
De acordo com Kishimoto (1994 p.17), uma das estratégias utilizadas pela criança 

é o jogo, e é através do ato de jogar e brincar que ocorrem mudanças no desenvolvimento 
psíquico da criança.  

Pode-se dizer que o jogo trata-se de um caminho de transição para um nível mais 
elaborado de desenvolvimento, uma vez que o seu conteúdo é retirado da realidade social.  

O desenvolvimento das funções psíquico superiores constitutivas da consciência 
humana, tais como: abstração, memória, generalização, percepção, atenção e outras 
capacidades criadoras, dão-se através do jogo, pois é com ele que a criança tenta 



compreender o mundo adulto.  
Sendo assim, essas ações são desenvolvidas pelo aluno através do jogo, das quais 

são expressões de sua interação com o mundo adulto.  
Ao jogar a criança representa seus sentimentos, suas interpretações, desejos e 

sentimentos, assim como, também, as noções que possui.  
Para Freire (1989), o jogo é considerado como uma importante atividade na 

educação das crianças, uma vez que permite o desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, 
social, moral e a aprendizagem de conceitos. Jogando, a criança experimenta, descobre, 
inventa exercita e confere suas habilidades, estimulando a curiosidade, a iniciativa e a 
autoconfiança, proporcionando aprendizagem, desenvolvimento do pensamento, da 
linguagem, da atenção e da concentração, sendo indispensável à saúde física, emocional e 
intelectual da criança. 

O jogo proporciona o aprender-fazendo e, para ser mais bem aproveitado, é 
conveniente que proporcione atividades desafiadoras e ao mesmo tempo dinâmicas, que 
exijam participação ativa dos alunos.  

As situações-problema compreendidas na resolução de certas jogadas se 
estiverem adequadas às necessidades do aprendizado e desenvolvimento do aluno, fazem-
no crescer através da procura de alternativas e de soluções, sendo que o desempenho 
psicomotor da mesma, enquanto joga, alcança níveis que só mesmo estimulação intrínseca 
consegue.  

Ao ver uma atividade diferente, o aluno é tocado pela sua proposta, experimenta e 
reinventa, compara, analisa e cria. Suas habilidades e imaginação se desenvolvem. 
Enriquecendo seu mundo interior, tem mais coisas a comunicar e pode, cada vez mais, 
participar do mundo que o cerca, ou seja, através da experimentação aprendendo a 
controlar seus movimentos e a estabelecer ordem em seu mundo.  

O contato com as diferentes atividades e diferentes situações estimula também o 
aumento de vocabulário. O contentamento do jogo desperta o interesse em conhecer 
palavras novas, torna a linguagem verbal mais fluente e a variedade de situações que este 
possibilita, pode favorecer a aquisição de novos conceitos, sendo que a participação de um 
aluno de mais idade, ou um adulto pode enriquecer o processo, pois auxilia no 
desenvolvimento do senso de companheirismo, na convivência entre pares, no 
entendimento de regras e a participação satisfatória, ganhando ou perdendo.  

No jogo, há regras e o desafio está justamente em saber respeitá-las, . todos têm 
as mesmas oportunidades de participar, o aluno aprende a respeitar normas, o jogo eleva o 
nível de motivação o aluno acaba aprendendo a lidar com suas frustrações.  

Consequentes da interação lúdica, as relações afetivas e as cognitivas colaboram 
para um amadurecimento emocional do aluno e, aos poucos, isso vai construindo uma 
socialização entre eles. Especialmente nos jogos em grupos em que a interação acontece de 
forma mais eficaz e rápida, pois há aquela necessidade de que todos os participantes têm 
em alcançar determinadas metas. Para que o resultado dessa interação seja eficiente, é 
necessário trocar sempre os participantes de cada grupo e oferecer atividades 
individualizadas, que possibilitem o atendimento às suas necessidades pessoais.  

Para Piaget (1978, p. 49), o jogo é uma atividade que prevalece assimilação, o jogo 
reveste-se de significados funcionais, por meio do qual a realidade é incorporada pela 
criança e transformada, quer em função de seus hábitos motores (jogo de exercício), em 
função das necessidades do eu (jogo simbólico) e função de reciprocidade social (jogo de 
regras).  

O jogo de regras possibilita desencadear os mecanismos da equilibração cognitiva, 
logo constitui um poderoso meio para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem, 
segundo Piaget (1978), está subordinada às leis do desenvolvimento.  

Os jogos de exercícios correspondem às primeiras manifestações lúdicas da 



criança, constituindo a forma inicial de jogo.  
Os esquemas motores adquiridos pela criança prolongam-se em atividades lúdicas, 

quando a criança, após realizar um esforço adaptativo, passa a repetir o esquema sem 
causa ou sentimento de poderio.  

No período sensório motor, o jogo de exercício consiste em rituais ou 
manipulações de objetos e função dos desejos e hábitos motores da própria criança.  

A segunda categoria de jogos é representada pela brincadeira simbólica a uma das 
manifestações da função semiótica, que surge a partir dos dois anos de idade 
aproximadamente e que possibilita a representação, isto é, a evocação por meio de 
significantes diferenciados (linguagem, imagem mental, gesto simbólico) de um significado 
que pode ser objeto, acontecimento ou esquema conceptual.  

Outra categoria é o jogo de regras, pois com os progressos da socialização dos 
alunos e o desenvolvimento de suas estruturas intelectuais, o jogo egocêntrico é 
abandonado. O interesse da criança passa a ser social, havendo necessidade de controle 
mútuo e de regulamentação. As obrigações são impostas aos alunos pelo grupo por 
intermédio das relações de reciprocidade e cooperação entre os companheiros.  

No período sensório-motor, Piaget (1978) admite que não se pode afirmar com 
exatidão as modificações na estrutura mental da criança pela ação da vida social, o que 
ocorre, porque nesse período não há ainda intercâmbios de pensamento.  

No período das operações concretas da criança, esta se torna capaz de cooperar, 
de coordenar pontos de vista, de discutir, pois se organiza interiormente e expõe seu 
pensamento ordenado e de maneira compreensível para aqueles que a ouvem.  

Para o aluno, jogar é mais do que atirar dados, empilhar peças, distribuir cartas ou 
movimentar pinos sobre tabuleiros: requer todo um envolvimento e uma intenção em 
atingir um objetivo.  

Assim como a criatividade da pessoa que interage com os alunos poderá torná-los 
criativo, a paciência e a serenidade do adulto influenciarão também o desenvolvimento da 
capacidade de observar e de concentrar a atenção.  

Ambos sentem-se ao mesmo tempo prestigiados e desafiados quando o 
participante parceiro do jogo é um adulto. Este, por sua vez, possibilita viver experiências e 
fazer descobertas que tornam o jogo mais estimulante e mais rico em aprendizagem.  

Embora, prevaleça, na maioria das vezes, o prazer como distintivo do jogo, há 
casos em que o desprazer é o elemento que caracteriza a situação lúdica. Kishimoto (1998, 
p.4) cita Vygotsky, que afirma que nem sempre o jogo possui essa característica. O jogo em 
si não é uma atividade que dá prazer, pois existem outras atividades que podem suprir essa 
necessidade na criança. É na submissão de regras do jogo que podem suprir essa 
necessidade na criança.  

Através da observação do desempenho com os jogos, pode-se avaliar o nível do 
desenvolvimento motor e cognitivo. Dentro de uma atmosfera lúdica, manifestam-se as 
potencialidades dos diferentes alunos, podendo enriquecer sua aprendizagem, fornecendo 
através dos jogos, elementos ricos e diversos para seu desenvolvimento.  

O adulto que interage pode despertar a atenção e a compreensão dos mesmos, 
enriquecendo seu brincar. Mas é imprescindível que se observe como eles estão brincando 
para orientá-los, respeitando suas iniciativas, suas preferências, seu ritmo de ação e suas 
regras de jogo.   

Para preservar a ludicidade, o adulto deve limitar-se a sugerir, a estimular, sem 
impor determinada forma de agir, possibilitando que a criança aprenda a utilizar o jogo 
descobrindo e compreendendo, e não por simples imitação.  

A tarefa de definir o que pode ser considerado jogo é complexa, pois em muitas 
situações, pode-se confundir o jogo com material pedagógico.  

Neste sentido Freire (1989 p. 116), preocupado em encontrar uma definição do 



termo jogo, afirma que:  
Existe muita confusão a respeito dos termos lúdicos, lazer, jogo e esporte. As 

definições dessas palavras em nossa língua poucas às diferenciam. Brincadeira, 

brinquedo e jogo significam a mesma coisa, exceto que o jogo implica a 

existência de regras, de perdedores e ganhadores quando de sua prática. 

Também esporte e jogo representam quase a mesma coisa, apesar de esporte 

ter mais a ver com a prática sistêmica.  

Para compreender a natureza do jogo, é necessário identificar as características 
comuns que permitem a classificação de situações entendidas como jogo.  

Segundo Kishimoto (1994, p.3), as características comuns do jogo encontram-se 
nos seguintes autores: Callois, Huizinga, Henriot, Fromberg e Christie.  

Para o autor, no pensamento de Huizinga, as características do jogo estão 
direcionadas aos aspectos sociais, como o prazer, o caráter não sério da ação, o mundo 
imaginário, a liberdade do jogo e a sua separação dos fenômenos do cotidiano.  

Ao jogar, o educando concentra-se no que está fazendo, porém esse “caráter não 
sério” a que o autor refere-se significa que no jogo há momentos cômicos ao riso, 
ludicidade e contrapõe-se ao trabalho que é considerado atividade séria. Sendo assim, 
Huizinga, citado por Kishimoto (1994, p.4), defende que quando a atividade for sujeita a 
ordens, não pode ser denominado jogo, já que este deve ser considerado uma atividade 
voluntária do ser humano.  

Outra característica que predomina no jogo são as regras, e estas tanto podem ser 
explícitas como no xadrez, ou implícitas como na brincadeira do faz de conta, na qual a 
menina imita as atitudes da mãe cuidando de sua filhinha.  

São atividades com regras internas ocultas que ordenam e conduzem a 
brincadeira.  

Outro autor citado por Kishimoto (1994, p.4) é Callois com ideias parecidas de 
Huizinga, complementa como característica do jogo a natureza improdutiva, afirmando que 
se entende que o jogo, por ser uma ação voluntária, um fim em si mesmo, não pode se 
criada, não visa um resultado final. O que importa é o processo em si de brincar que a 
criança se impõe. Quando ela brinca não está preocupada com a aquisição de 
conhecimento ou desenvolvimento de qualquer habilidade mental ou física.  

Durante o jogo, pode haver imprevistos na ação do jogador, pois este dependerá 
de motivações pessoais e estímulos externos, como a conduta de outros integrantes do 
jogo.  

Também em sua obra, Kishimoto (1994, p.5) cita Henriot e Wittgenstein, com o 
mesmo pensamento sobre o jogo, defendem que “todo e qualquer jogo se diferencia de 
outras condutas por uma atitude mental caracterizada pelo distanciamento da situação, 
pela incerteza dos resultados, pela ausência de obrigação em seu engajamento”.  

Esses autores colocam que, para uma visão ampla do jogo, é necessário analisar 
dois pontos: a situação concreta do jogo e a atitude mental do sujeito na atividade.  

Neste mesmo capítulo, Kishimoto (1994, p.5) comenta sobre as ideias de Christie, 
das quais distingue o jogo; como a não literalidade no qual a realidade interna predomina 
sobre a externa (exemplo: o ursinho servir como filhinho); efeito positivo, no qual o jogo é 
caracterizado como prazer ou alegria; flexibilidade, na qual a ausência de cobranças deixa 
um clima propício às investigações necessárias para a solução de problemas, prioridade do 
processo de brincar, de forma que a criança concentra-se na atividade em si e não somente 
em seus resultados, pois o jogo só é jogo quando a criança pensa apenas em brincar.  

Nesse sentido, o autor defende que o jogo educativo deixa de lado esse critério, 
pois dá prioridade ao produto. Cabe à criança escolher o jogo espontaneamente de forma 
que os desenvolvimentos dos acontecimentos são determinados pelos próprios jogadores.  

Entende-se então, que se o aluno não tiver livre escolha e se ele não fizer parte no 
desenvolvimento do jogo, então não se trata de jogo, e sim de trabalho.  



Através de sua pesquisa, Kishimoto (1994, p.7) conclui que as características mais 
comuns do jogo, analisados pelos autores citados, são:  

... liberdade de ação do jogador ou caráter voluntário e episódico da ação lúdica; 

o prazer (ou desprazer), o caráter não sério ou o efeito positivo; as regras 

(implícitas ou explícitas); a relevância do processo de brincar (o caráter 

improdutivo); a incerteza de seus resultados; a não literalidade ou a 

representação da realidade, a imaginação e a contextualização no tempo e no 

espaço.  

Nos jogos em grupos, a interação acontece de forma mais rápida e mais fácil, pois 
é estimulada pela necessidade que todos os participantes do grupo têm de alcançar 
determinadas metas. Para extrair resultados mais ricos dessa interação é necessário mudar 
sempre os elementos dentro de cada grupo e oferecer atividades individualizadas, que 
possibilitem o atendimento às suas necessidades pessoais.  

Tal pesquisa coloca dúvidas aos educadores que relacionam o jogo à educação, 
pois o material pedagógico é considerado por eles como jogo educativo, o qual é um meio 
para alcançarem objetivos. Pois se sabe que quando a criança sente-se interessada e 
desafiada, melhor será sua aprendizagem. 

 

  Reflexão sobre o texto: 

 

Em grupo será feira uma reflexão sobre o texto estudado. Cada grupo 

receberá um quadrado contendo algumas figuras geométricas desenhada, 

no verso estarão às perguntas sobre o texto estudado. Cada grupo deverá 

respondê-las e logo após apresentá-las. 

 

 

a) Há uma relação igualitária de pensamento a respeito do jogo entre  os 

autores? Explique: 

 

 

b) Embora, prevaleça, na maioria das vezes, o prazer como distintivo do 

jogo, há casos em que o desprazer é o elemento que caracteriza a 

situação lúdica. Kishimoto (1998, p.4). ), cita Vygotsky, que afirma que 

nem sempre o jogo possui essa característica. O que o autor quis dizer 

com isto? 

 

 

c) Opiniões pessoais: Como o grupo considera a ideia de aliar jogos à 

educação?  

 



 

 Confeccionando e usando o jogo em sala de aula: Tangram 

Cada aluna receberá pedaços coloridos de papel cartão. Usando o 

molde que estava atrás das perguntas que cada equipe recebeu na atividade 

anterior, os participantes deverão, desenhar essas peças no papel cartão, 

recortar e montar o jogo Tangram. 

O Tangram é um jogo de quebra-cabeça formado por sete peças. A 

diferença dele para os outros quebra-cabeças é que possui várias formas de 

construção, ou seja, com as peças dos Tangram é possível formar várias 

figuras e também trabalhar conteúdos matemáticos. 

Existem vária maneiras de tornar esse quebra-cabeça em um jogo de 

competição muito divertido jogando em equipe:  

Cada equipe receberá um tabuleiro de figuras para ser construída.  

Regras: 

 Para construir as figuras é preciso utilizar todas as peças do Tangram, 

ou seja, cada figura é formada pelas sete peças.  

 Deve ser estabelecido um tempo para a construção.  

 Vence a equipe que construir o maior número de figuras. 

 Não devem sobrepor as figuras.  

Após o jogo cada equipe receberá o tabuleiro contendo as respostas 

das construções das figuras.  

 

Tabuleiro das figuras                                   Tabuleiro de respostas 

 

http://educador.brasilescola.com/estrategia-
ensino/jogo-tangram.htm 

http://educador.brasilescola.com/estrategia-
ensino/jogo-tangram.htm 



 Atividades matemáticas com o jogo Tangram 

Nesta atividade os participantes observarão através dos vídeos que 

o jogo também pode ser usado para ensinar conteúdos matemáticos. Após 

assistir os vídeos: “Subtração com tangram” e “Desafios com o Tangram”, 

será realizado os jogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarefa – Questionário sobre uso de jogos na pratica pedagógica  

Os participantes serão divididos em equipes para que, durante a 

semana, realizem uma visita nas escolas da cidade para aplicar um 

questionário aos professores sobre o uso dos jogos na sua prática pedagógica. 

 

QUESTIONÁRIO  

 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Uso de Jogos na pratica educativa 

Professora: _____________________________________________________ 

Escola: ________________________________________________________ 

 

Vídeo: Desafios com Tangram – Figuras Geométricas 

Evandro  Veras 

https://www.youtube.com/watch?v=MIg5NBBnZVc 

 (Acesso em 30 de setembro de 2014) 

(Acesso em 22 de setembro de 2013) 

 

 

Vídeo: Subtração com Tangram 

Evandro Veras 

https://www.youtube.com/watch?v=FN-X_e_gtlg 

 (Acesso em 30 de setembro de 2014) 

(Acesso em 22 de setembro de 2013) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MIg5NBBnZVc
https://www.youtube.com/watch?v=FN-X_e_gtlg


 

1. Como você distribui o tempo da sua prática em sala de aula? 

      __________________________________________________________ 

2. Você já usou algum tipo de jogos durante suas aulas? Qual? 

      __________________________________________________________ 

3. Se a resposta anterior for sim, de quanto em quanto tempo você 

costuma utilizar os jogos em sua aula? 

      ___________________________________________________________ 

4. Já utilizou jogos para ensinar algum conteúdo de sua disciplina? Qual e 

em que série? 

    _ ___________________________________________________________ 

5. Você acha que os jogos podem facilitar o aprendizado de alunos com 

distúrbios de aprendizagem ou com deficiência? 

     ____________________________________________________________ 

6. Já construiu jogos pedagógicos com seus alunos? Se sim, que 

objetivos  pretendia atingir com o jogo confeccionado? 

     ____________________________________________________________ 

7. Alguma vez teve oportunidade de participar de oficinas de jogos? 

     ____________________________________________________________ 

8. Em sua opinião é importante incluir jogos na prática com os alunos? 

Quais os benefícios que esta ferramenta pode trazer para seu 

aprendizado? 

____________________________________________________________ 



 

Nesta quarta oficina pedagógica o tema abordado será: O jogo no 

desenvolvimento da criança e o conhecimento de vários jogos educativos. 

Iniciaremos este encontro com a apresentação das conclusões a 

respeito do questionário aplicado aos professores do Ensino fundamental.  

Dando continuidade será apresentado um vídeo sobre a importância 

dos jogos. 

Para complementar o vídeo os participantes deverão fazer um estudo 

do texto os jogos e o desenvolvimento da criança e para explorar o texto os 

participantes divididos em equipes deverão representar segundo os autores 

alguns tipos de jogos estudados. (exemplo jogos ficção, jogos funcionais...)  

Dando continuidades as atividades, no laboratório de informática do 

Colégio, os participantes em duplas deverão pesquisar nos sites selecionados 

os jogos educativos on line. 

E para encerrar cada dupla deverá escolher um jogo on line, que possa 

ser confeccionado e montar um Organizando, um inventário de jogos. 

 

 

 Apresentação e análise do questionário 

Cada dupla fará sua apresentação referente ao questionário realizado 

com as professoras do ensino Fundamental durante a semana. Será montado 

um painel com a estatística da pesquisa sobre o uso dos jogos prática 

educativa. 

 

 Apresentação do vídeo sobre a importância dos jogos. 

 

 

  

 

 

Vídeo: A importância dos jogos – Lino Macedo (Nova Escola) 

https://www.youtube.com/watch?v=KhV0def45fs 

(Acesso em 16 de setembro de 2014) 

(Acesso em 22 de setembro de 2013) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KhV0def45fs


 

 Estudo do Texto -  Os jogos e o desenvolvimento da criança. 

 

OS JOGOS E O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
 

Segundo Rosamilha (1979 p. 65), ao trabalhar com jogos visando ao aprendizado 
da criança, ela esclarece que:  

O jogo põe em função, de maneira extremante variado todas as possibilidades 

da criança: força muscular, flexibilidade das articulações, resistência ao 

cansaço, respiração, precisão de gestos, habilidade, rapidez de execução, 

agilidade, prontidão de respostas, reflexos, etc..  

Dentro desse enfoque, analisaremos os diferentes aspectos que o jogo 
proporciona ao desenvolvimento humano.  

Aspectos cognitivos do desenvolvimento dependem da aprendizagem e 
maturação, varia desde a simples evocação de material aprendido, até modos altamente 
originais e criativos de combinar ideias, propor soluções, delimitar problemas.  

Aspecto afetivo-social, ou simplesmente afetivo, inclui sentimentos, emoções, 
atitudes de aceitação ou de rejeição, de aproximação ou afastamento. Varia desde 
fenômenos muito próximos dos cognitivos, como atenção seletiva, até preferências.  

Piaget faz uma distinção entre curiosidade, que considera atividade de 
acomodação, e jogo, atividade de assimilação.  

Segundo Piaget (1978 p.54), os jogos e brinquedos podem ser classificados:  
Jogos práticos (brinquedo funcional), que são explorações sensoriais--motoras.  
Jogos simbólicos. Há dramatização e substituição de ações. Aos poucos vão 

incorporando a imitação e passando a ser brinquedos sócio-dramáticos.  
Jogos com regras que continuam até a fase adulta. A criança precisa saber as 

regras ou compreendê-las.  
Para Piaget (1978), o jogo é essencialmente uma forma de assimilação ou 

reprodutiva. No jogo simbólico, ele viu a existência de uma verdade subjetiva. O jogo de 
imaginação constitui, para ele, uma transposição simbólica que submete as coisas a 
atividades próprias, sem regras ou limitações.  
Nesse sentido, o contato com o ambiente é mantido durante as ações mentais, porque as 
invertendo, é possível uma volta à forma percebida.  

O conceito prontidão em educação está implícito nos resultados obtidos por 
intermédio de trabalhos realizados. Cada estágio alcançado pela criança significa que ela 
está apta a executar modos de pensamento adequados a esse estágio. À medida que 
penetra num estágio de transição, pode se beneficiar de situações de aprendizagem mais 
avançada, correspondentes ao estágio a alcançar. Mas os fatores que atuam para esse novo 
alvo serão sempre múltiplos, nunca específicos: amadurecimento neural, atividades social, 
linguagem, atividades concretas. Se assim é, esperar que a criança esteja pronta é marcar 
tempo, pois prontidão se torna, até certo ponto, uma variável que fica nas mãos do 
professor e não da criança.  

O jogo é o meio natural de autoexpressão do indivíduo, no qual ocorre interação 
seguida de regras, em que o mesmo aprende a respeitar, adquirindo aos pouco a 
maturidade, a independência e a autodireção.  

O propósito do jogo é alucinar o domínio que o ego exerce e, apesar disso, 
exercitá-lo em uma realidade intermediária entre a fantasia e a verdadeira realidade.  

O jogo é, essencialmente, uma sequência temporal, na qual se coloca em cena a 
imagem que a criança se faz do próprio corpo.  

No brinquedo, ela fantasia e vivem de forma vicária seus sonhos, no contexto de 



sua realidade. Quando ela joga, sua fantasia começa a ser limitada pelos outros. Ela começa 
a sujeitar sua fantasia ao princípio da realidade, ao controle consciente. O jogo é usado para 
torná-la consciente de atitudes positivas que terá que desenvolver na sociedade em que 
integra, adquirindo assim noções de direitos e deveres.  

Segundo Wallon, podemos classificar os jogos infantis em:  
Jogos funcionais. Conduzem ao exercício gratuito de funções psicológicas 

emergentes, sejam mais tipicamente físicas, sejam sensoriais, sejam derivativos da 
tonicidade muscular.  

Jogos de ficção ou de imitação. Brincar de papai e mamãe, de boneca, de casinha, 
de vaqueiro, de trem, de avião.  

Jogos de aquisição. A criança olha, escuta, pergunta. É o caso das gravuras, 
televisão, discos, paisagens, coleções de selos, etc.  

Jogos de fabricação. Combinar, cortar, modelar, construir coisas e objetos, 
jardinagem, bordado, costura, desenho.  

Na realidade, cada jogo pode conter vários desses elementos. O importante é o 
equilíbrio entre os jogos e o trabalho intelectual para a saúde mental dos alunos, 
adaptando-os a realidade e necessidade apresentada.  

Jogo apresenta um estilo de atividade que, além de motivador, facilita a 
construção da aprendizagem de forma agradável e interativa, precisamos descobrir 
maneiras prazerosas, eficientes, significativas nas quais o aluno perceba por si mesmo o 
caminho que o conduz a descobertas, tornando um individua autônomo, consciente e 
seguro da aprendizagem a ser adquirida.  

Além de tudo, as repetições desenvolvidas nos jogos irão contribuir muito com a 
aprendizagem, sabemos que é necessário repetir várias vezes determinados conteúdos, 
mas de forma diferenciada, favorecendo assim sua assimilação, então o jogo produzirá por 
si mesmo essas repetições, contribuindo com a efetivação do saber.  

Sabe-se que a aprendizagem, como processo, desenvolve-se a partir da 
manipulação e contato visual com o objeto de estudo, partindo sempre do individual para o 
coletivo, estimulando a produção com orientação e auxílio, nesse sentido, o jogo é benéfico, 
fomentando a interação a orientação para construção dos jogos e resolução das situações-
problema.  

O processo educativo, em qualquer grau ou finalidade que seja encarado, envolve 
sempre a potencialização das funções ou capacidades cognitivas, pois são elas no seu todo 
que vão permitir ao indivíduo resolver problemas e equacionar as suas soluções 
adaptativas, bem com se constituem como pré-requisitos fundamentais à aquisição de 
novas informações sobre a natureza, a sociedade e a cultura onde vivemos. 

 

 

 

 Explanação sobre o texto 

Será feita uma explanação com os alunos sobre os tipos de jogos 

segundo os autores citados no texto e logo após será dividida a turma em 

equipes e cada equipe deverá explorar os materiais da brinquedoteca para 

representar alguns tipos de jogos estudados. (exemplo jogos ficção, jogos 

funcionais...)  

 

 



 Conhecendo jogos educativos on-line que podem ser adaptados. 

No laboratório de informática do Colégio os participantes em duplas 

deverão pesquisar nos endereços de sites abaixo relacionados, os jogos 

educativos.  

Após explorar os sites. Cada dupla deverá escolher um jogo on line, 

que possa ser confeccionado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organizando um inventário de jogos  

Com os jogos pesquisados e escolhidos, cada dupla deverá 

organizar um inventário de jogos. Os participantes deverão organizar fichas 

com as informações sobre os jogos, registrando as regras, modelo, 

desenhos. Estas fichas serão organizadas em uma pasta colecionador e 

serão guardadas para a próxima oficina. 

Sites de pesquisas: Jogos Educativos 

http://www.somatematica.com.br/matkids.php 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Jogos 

http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/ 
http://www.somatematica.com.br/jogos.php 

http://www.escolagames.com.br/ 
http://www.atividadeseducativas.com.br/ 

(Acesso em 30 de setembro de 2013) 

 

 

http://www.somatematica.com.br/matkids.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Jogos
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/
http://www.somatematica.com.br/jogos.php
http://www.escolagames.com.br/
http://www.atividadeseducativas.com.br/


 

Nesta quinta oficina pedagógica faremos uma reflexão sobre os Jogos e 

a importância deles dentro da Educação Especial. 

Para dar início a oficina será feita uma dinâmica da Bolinha/flor, para 

selecionar os jogos pesquisados on line na oficina anterior. Após rever os 

passos do jogo selecionado na pasta de inventário de jogos os participantes 

deverão confeccioná-los de acordo com as informações, apresentadas. 

Dando continuidade nas atividades, será apresentado um teatro de 

fantoches com a história da Bolinha Azul, para que reflitam sobre as diferenças. 

Logo após será passado um vídeo e também um texto sobre O jogo na 

Educação Especial. O término desta oficina se dará através da reflexão sobre a 

importância de adaptar materiais para facilitar o aprendizado de alunos que 

apresentam deficiências e dificuldades na aprendizagem. 

 

 

 Dinâmica da Bolinha/Flor: 

Em duplas os participantes da oficina deverão se dirigir até o cartaz, 

escolher uma bolinha, retirá-la do chips e colocá-la no recipiente com água 

para que ela ao abrir vire uma flor e indique o nome de um jogo pesquisados 

on line na oficina anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem cedida por Suzana koinaski  

 

 



 Confecção dos jogos sorteados. 

 Após retirar a flor da água com o nome do jogo indicado, os 

participantes farão à confecção destes jogos. Para isso deverão pesquisar os 

passos e regras do mesmo na pasta de inventário de jogos que foi criada na 

oficina anterior e construí-lo de acordo com as informações apresentadas. 

 

 Apresentação  e utilização dos jogos confeccionados 

Cada dupla apresentará aos demais participantes o jogo 

confeccionado, explicando as etapas de confecção e as regras deste jogo.  

Após Apresentação de todos, os participantes deverão escolher um 

dos jogos para jogá-lo. Poderá ser dupla ou em grupo. 

 

 Teatro: A aventura da Bolinha Azul 

Os participantes serão convidados a sentar-se em frente ao painel de 

teatro para assistir a um teatro de fantoches que contará a historia da Aventura 

da Bolinha Azul, está história servirá para que os participantes reflitam sobre o 

que é ser diferente e qual forma que vêem esta diferença.  

 

 
A AVENTURA DA BOLINHA AZUL  ( Neuza Maria Tamborlin) 

Era uma vez uma bolinha azul que morava no arco-íris.  Ela resolveu viajar no seu balão 
colorido para conhecer outros lugares. Durante a viagem, a Bolinha Azul viu as mais lindas 
nuvens coloridas. 
- Olá! Dona Nuvem! Como vai? 
-Olá! Bolinha Azul! Estou muito bem. E você? 
- Estou ótima. Estou viajando para conhecer outros lugares. Tchau! 
-Tchau, Bolinha Azul. Boa viagem. 
Assim, continuou a viagem. De repente, veio o Senhor Vento. Veio tão furiosa que quase 
derrubou a Bolinha azul do seu balão colorido. 
-Oh! Cuidado Senhor Vento 
- Perdoe-me. Estou com muita pressa. Preciso chegar até o outro lado das montanhas. 
Tchau! 
Lá foi o Senhor Vento velozmente. Não deu tempo nem pra Bolinha Azul despedir-se dele.  
Ao longe, ela avistou um lugar todo amarelo. Ficou curiosa e aproximou-se desse lugar. 
Então, viu que nesse lugar todas as bolinhas eram amarelas, pulavam até a mesma altura e 
andavam na mesma velocidade. 
-Nossa! Nunca vi algo tão horrível! 
Aqui todas as bolinhas fazem a mesma coisa e são da mesma cor. Que estranho! 
Aproximou-se dela uma bolinha amarela muito curiosa. 
-Oh! Você não é amarela? 
-Não! Eu sou a Bolinha Azul. Pelo jeito, aqui todas são amarelas. Que chato! 



-Psiu! Fale baixo. É a lei desse lugar. 
-Lei? Que lei? 
-É a Lei Dona Amarela. Aqui todos obedecem. Todas as bolinhas têm que ser amarelas. 
-Oras! Eu sou azul! 
-É, mas aqui ninguém pensa diferente. A Lei Dona amarela é quem manda e todas são como 
ela quer. É melhor você ir embora. Aqui você será vista como uma bolinha perigosa. 
-Perigosa? Por quê? 
-Porque você é diferente. 
-Que horror! Vou embora. 
-Não adianta mais. A Lei Dona Amarela já viu você. Lá vem ela em nossa direção.  
-Oh! Como ousa vir a esse lugar? Aqui todas são amarelas!!! – gritou furiosa a Lei Dona 
Amarela, que de tão furiosa  ficou vermelha. 
As bolinhas amarelas riram baixinho da Lei Dona Amarela  ficar vermelha. – cochichou uma 
bolinha amarela. 
-Silêncio. – respondeu a mamãe dela. 
-Não se preocupe comigo, lei Dona amarela. Já vou embora. 
-Você só vai embora quando eu quiser! Aqui eu sou a Lei! 
-Vou-me embora agora!- respondeu a Bolinha Azul. 
-Bolonas-soldados amarelas, prendam-na imediatamente! – berrou a Lei Dona Amarela. 
As bolonas-soldados amarelas atacaram a Bolinha Azul. Mas, ela era muito rápida e pulava 
tão alto que as bolonas-soldados amarelas não conseguiam pegá-la. Batiam umas nas 
outras e rolavam pelo chão. Todas as bolinhas se admiraram porque nunca tinham visto 
uma bolinha pular tão alto e com tanta rapidez. 
A Lei Dona Amarela ficou cada vez mais vermelha e as bolonas-soldados amarelas 
murcharam de tanto esforço. Assim, a Bolinha Azul estava livre. As outras bolinhas amarelas 
aproximaram-se dela e pediram: 
-Bolinha Azul, ensina-nos a pular bem alto e rápido? 
A Bolinha Azul pensou, pensou e respondeu: 
-Esta bem. Então vamos a um lugar bem longe da Lei Dona Amarela. 
Foram todas animadamente. 
Chegando no lugar desejado, a Bolinha Azul ensinou as outras bolinhas a saltar e a deslizar 
pelo chão levemente. Enquanto as bolinhas amarelas pulavam, saltavam e deslizavam pelo 
chão, algo diferente acontecia a cada bolinha. 
-Nossa! Estou verde! E eu, que pensava que era amarela! Sou verde! 
-Vejam! Quanto mais alto pulo mais branca fico! 
-E eu estou ficando roxa! 
-Sou lilás! 
-Sou vermelha! 
-Sou amarela! 
-Sou rosa! 
E assim, as bolinhas ficaram de cores diferentes. 
A Lei Dona Amarela que estava escondida atrás das árvores viu aquilo e gritou muito brava: 
-Calem as bocas!!! Voltem imediatamente à cor amarela! Todas! 
E, como as bolinhas não obedeciam. A lei Dona Amarela ficou com tanta raiva que acabou 
se transformando em uma bolinha vermelha. Nunca mais voltou a ser a lei Dona Amarela. 

A Bolinha Azul voltou à sua casa no arco-íris e todas as bolinhas coloridas viveram 
felizes. 

 

 

 



 Estudo do Texto -  

OS JOGOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
O trabalho pedagógico com estudantes com deficiência intelectual, física 

neuromotora ou transtornos globais ou específicos, embora tenha características próprias, 
não difere daquele apresentado aos estudantes ditos “normais”. Deve-se atender aos 
mesmos objetivos gerais, proporcionando oportunidades para que todos esses alunos 
possam participar de forma integradora ao processo educacional. O que se deve alterar são 
as estratégias que o professor usará em sala de aula, um exemplo é a transmissão de 
conteúdos através de jogos, este recurso colabora para que o aluno deixe de ser passivo e 
torne-se participante. Segundo Mirallha (2008, p.11), “tais adaptações seriam com 
atividades facilitadas, simplificadas, ou mesmo em atividades geralmente de ordem prática 
(atividades manuais, de percepção, memorização, etc)”.  

Assim, ao disponibilizar ao aluno a possibilidade de aprender através do jogo, 
permitirá ao mesmo sair de uma posição passiva diante da aprendizagem, sendo construtor 
do próprio saber.  

Nessa perspectiva, Tardif (2002) compreende que a prática escolar exige 
adaptação constante das situações de trabalho, quando se lida com seres humanos 
individualizados.  

O ritmo de aprendizagem dos alunos com deficiência Intelectual, Deficiência Físico 
Neuromotora, Transtorno Globais do Desenvolvimento e Transtorno Funcional Específico é 
mais lento, requer um período mais longo para adquirir conhecimentos e desenvolver suas 
habilidades cognitivas, motoras e sensoriais.  

O jogo possibilita à criança deficiente mental aprender de acordo com 

o seu ritmo e suas capacidades. Há um aprendizado significativo 

associado à satisfação e ao êxito, sendo este a origem da autoestima. 

Quando esta aumenta, a ansiedade diminui, permitindo à  

criança participar das tarefas de aprendizagem com maior motivação 

(IDE, 2008, p. 96).  

O jogo consiste em reforçar e favorecer o nível de aprendizagem e de 
desenvolvimento e também elevação da autoestima, proporcionando uma educação 
motivadora, objetivando diminuir dificuldades diante do aprendizado.  

De acordo com a realidade vivenciada, podemos perceber que o aluno com 
deficiência tem dificuldades e potencialidades tanto quanto qualquer outra pessoa.  

Para Vygotsky (1998), há potencialidade e capacidade nas pessoas com deficiência, 
mas entende que, para estas poderem desenvolvê-las, devem ser lhes oferecidas condições 
materiais e instrumentais adequadas.  

A inclusão de alunos com deficiência tem como parâmetros a questão do direito e 
do respeito, portanto, a escola e o professor precisam ver a inclusão não somente na sua 
teoria, mas principalmente na sua prática.  

Incumbirá ao professor uma avaliação constante, adaptando, elaborando e 
desenvolvendo as atividades educacionais diversificadas, sempre respeitando a 
singularidade de cada aluno. 

 
 

 Apresentação do vídeo: Atendimento Especializado.. 

 

 

  

 

Vídeo: Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Salto para o Futuro 

https://www.youtube.com/watch?v=vBt58ktphSE 

(Acesso em 13 de outubro de 2014) 

(Acesso em 22 de setembro de 2013) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vBt58ktphSE


 

 Reflexão sobre o vídeo e o texto.. 

Através de uma conversação será feita uma reflexão sobre o vídeo e o 

texto, colocando em questão a importância de adaptar materiais para facilitar o 

aprendizado de alunos que possuem alguma deficiência e/ou dificuldades na 

aprendizagem. 

 



 

 

Nesta sexta oficina pedagógica o tema será sobre as possibilidades de 

trabalhar conteúdos matemáticos através de jogos. 

Primeiramente, os participantes serão divididos em grupos e 

participarão da dinâmica do cartaz de flor para que retirarem o nome de um 

conteúdo de matemática. 

Dando continuidade será feito à confecção dos jogos e ao final a 

apresentação e a prática utilizando os jogos confeccionados. 

 

 
 Dinâmica da Flor: 

Em grupos, os participantes da oficina deverão se dirigir até o cartaz, 

escolher uma flor e furar o seu miolo, tirando de dentro o nome de um dos 

conteúdos matemáticos que serão adaptados para jogos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Imagem cedida por Suzana koinaski 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Confecção dos jogos sorteados. 

 Após retirar o nome do conteúdo matemático com o jogo do miolo da 

flor, os participantes deverão retirar as ficha contendo as informações dos 

mesmos para poderem confeccioná-lo. 

 

 Ficha de informações para confecção de jogos 

  
Fonte: Produção Didática: Jogos temáticos como instrumento de avaliação – Mariléia Auer dos 
Santos. 
 

 Objetivos: 
Desenvolver habilidades quanto à operação subtração.  
Calcular o resultado de uma subtração de números naturais.  
Estimular o cálculo mental e percepção visual. 

 
 Materiais e confecção:  

Cartolina, ou papel cartão, canetinha, tesoura e cola. 
Desenhar no papel cartão ou cartolina, usando o molde, 48 cartelas de triminó, em 

cada cartela escrever ou colar as operações ou resultados, relacionados na tabela abaixo.  
 

 
Fonte: www.pedagogiadoafeto.blogspot.com 

 



 

Cartões:   

 
Fonte: Imagem cedida por Mariléia Auer dos Santos 

 

 
 Regras do jogo:  

Participação de três jogadores. Cartas todas embaralhadas. Distribuição de sete 
cartas para cada jogador. As demais cartas viradas sobre a base da mesa. Inicia-se o jogo 
através do “par” ou “ímpar”. O jogador que errar a operação perde a chance de jogar, 
passando a vez. Vence quem colocar todas as suas cartas encaixadas nas demais cartas.  

Metodologia: Turma dividida em grupos de 3 participantes. As cartas devem ser 
embaralhadas e após, distribuídas 7 para cada participantes. Demais cartas devem ficar sobre 
a mesa com a face que contém as operações voltadas para a base da mesa. Tira-se par ou 
ímpar para dar início ao jogo. O vencedor inicia o jogo colocando uma de suas cartas sobre a 
mesa. No sentido anti-horário o próximo participante, procura em uma de suas cartas, a qual 
se encaixará em qualquer das laterais do triminó. Caso nenhuma carta encaixe deverá comprar 
cartas da mesa até que uma se encaixe no jogo. O jogo segue seguindo as regras. Vence o jogo 
o jogador que colocar todas as cartas de sua mão sobre a mesa, encaixando-as corretamente 
no triminó.  
 

  
Adaptado do Jogo cai não cai – Estrela 
 

 Objetivos: 
Estimular o raciocínio lógico 



Desenvolver habilidades na fixação das operações matemáticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Imagem arquivo pessoal da autora           

 
 
 

 Materiais e confecção: 
Garrafa pet, palitos de churrasco, tinta, durex, bolinha de gude, etiquetas, tesoura, 

papel sulfite. 
Tire o rótulo da garrafa e com um prego faça vários furos, de preferência mais no 

centro da garrafa.  
Pinte os palitos  de churrasco com as cores desejada. 
Preencha as etiquetas com os número e sinais das operações que deseja trabalhar e 

cole nas bolinhas de gude.  
Ex.:  
 
 
Com o sulfite montar uma ficha estabelecendo os valores dos palitos. 
Para multiplicação ou divisão, estabeleça uma tabuada para cada cor do palito. Ex.: 

palito verde tabuada do 3, azul = 5, laranja = 7, rosa = 9 
 

= 3 
 = 5 
 = 7 

  = 9 

 
Para adição e subtração, estabeleça valores para cada cor do palito. Ex.: palito verde 

= 265, azul = 463, laranja = 7312, rosa = 4918. 

= 265 
 = 463 

 = 7312 
  = 4918 

Observação: estes valores deverão estar à vista dos alunos. 
 

 Regras do Jogo:  
Antes de iniciar o jogo, colocar todos os palitos na garrafa, como mostra a imagem 

acima. Pelo orifício aberto na parte de cima da garrafa colocar todas as bolinhas já etiquetadas 



com os sinais das operações e números que desejar trabalhar, para que estas fiquem presas 
entre os palitos. 

Este jogo poderá ter até 4 participantes. No início os participantes deverão tirar par 
ou impar para ver quem irá começar. O jogo seguirá em sentido horário. O primeiro jogador  
deverá retirar um palito da garrafa, tomando cuidado para não derrubar as bolinhas. Se acaso 
derrubar, o participante deverá efetuar as operações observando o número e o sinal da 
operação que esta na bolinha e valor do palito. 

 Exemplo: 
a) Bolinha = (x) 41. Multiplicação. Palito azul  = 5. Operação  (5x41= 205) 
b) Bolinha = (-) 26. Subtração. Palito rosa = 4918, Operação (4918-26=4892) 

Se o participante acertar a operação ou as operações referente as bolinhas que 
derrubou ficará com o palito, caso contrário perderá o palito. O próximo jogador fará o mesmo 
procedimento. Ganha o jogo aquele que ficar com mais palitos no final. 
 
 
 

 
http://bisbilhotarte.blogspot.com.br/p/jogos.html - acesso dia 28/10/2014 
 

 Objetivo: 
Fixar as operações de divisão seja ela exata ou com resto. 
 

 
     Fonte: papeis.blogs.sapo.pt                   Fonte:  adaptado de http://bisbilhotarte.blogspot.com.br/p/jogos.html 

 
 Materiais e confecção: 

Cartolina, papel cartaz ou papelão,  papel bobina, tinta guache, cola, tesoura, papel 
contacto. 

Imprima ou desenhe  o dado em cartolina ou papel cartão e cole. 
Em um pedaço de papel bobina ou papelão desenhe o tabuleiro e pinte com tinta 

guache, passando contacto para que o seu tabuleiro dure por vários anos. 
 

 Regras do jogo: 
Em dupla os participantes irão decidir quem vai começar; 
Na primeira jogada, cada jogador lança o dado e move seu marcador o número de 

casas correspondente aos pontos obtidos no dado; 
Nas jogadas seguintes, o jogador da vez lança novamente o dado e divide o número 

escrito na casa em que seu marcador está pelo número tirado no dado, percorrendo o número 
de casas conforme o resto da divisão; 

Se a divisão for exata, o jogador permanece na casa em que está e passa a vez; 
Quem alcançar primeiro o fim da trilha será o vencedor. 

http://bisbilhotarte.blogspot.com.br/p/jogos.html
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fpapeis.blogs.sapo.pt%2Ftag%2Fdado&ei=k-hXVOXZNYGdNqTlgugJ&bvm=bv.78677474,d.cWc&psig=AFQjCNHRpfqQOyN7ve2xhVDvL_C8L5gosQ&ust=1415133700699792


  
http://lindauramatematica.blogspot.com.br/2011/01/domino-das-fracoes.html - acesso dia 
28/10/2014. 
 

 Objetivo:  
Explorar o conceito de fração, a representação fracionária, a leitura e a escrita da 

mesma. 
 

 
Fonte: www.pibid-ciepsantarosa.blogspot.com 

 
 Materiais e confecções: 

Cartolina; papel cartão ou EVA, canetinhas; tesoura; regra. 
Desenhar 28 retângulos e recortar, com uma canetinha dividir o retângulo ao meio 

colocando de um lado a imagem e do outro a fração como mostra a imagem acima. 
 

 Regras do Jogo: 
Número de jogadores: dois a quatro. 
Colocar as peças com a face virada para baixo e embaralhá-las. 
No caso de 2  jogadores, cada jogador pega 7 peças. No caso de 4 ou 5 jogadores 

cada um pega 5 peças. As peças restantes ficam em um canto da mesa, pois podem ser 
utilizadas. 

Inicia o jogo quem tiver na mão a peça casada 1 e 1. Caso ninguém tenha essa peça, 
inicia quem tiver a peça casada 1/2 e 1/2 e assim por diante. 

Cada jogador, na sua vez, coloca uma peça na mesa, de modo que as partes das 
peças que se encostam representem a mesma parte do todo considerado. 

Caso o jogador não tenha peça para continuar o jogo, ele compra novas peças da 
mesa, até que possa jogar. 

Caso não haja mais peças a serem compradas, o jogador passa a vez. 
Ganha o jogador que terminar com as peças da mão, antes do(s) adversário(s). 
Caso o jogo “tranque”, é possível “abrir”, retirando a peça de uma das pontas e 

colocando na outra até que um dos jogadores consiga continuar o jogo.   
 
 

http://lindauramatematica.blogspot.com.br/2011/01/domino-das-fracoes.html%20-%20acesso%20dia%2028/10/2014
http://lindauramatematica.blogspot.com.br/2011/01/domino-das-fracoes.html%20-%20acesso%20dia%2028/10/2014
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fpibid-ciepsantarosa.blogspot.com%2F2011%2F12%2Fdomino-das-fracoes.html&ei=MNBPVPLuFcKoNqarhLgE&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNFdp3s1l-lm1cX1rvtx2tfXIPA-Dg&ust=1414602953919794


  
Adaptado da versão on-line disponível em: http://rachacuca.com.br/jogos/calculadora-quebrada/ - 
Acesso em 23 de outubro de 2014.  

 
 Objetivo: 

Resolver as operações fundamentais, respeitando (reconhecendo) as propriedades e 
a ordem de resolução.  

Buscar diferentes formas para se chegar a um determinado resultado desejado ou 
possível.  

Desenvolver processos de estimativa, cálculo mental, raciocínio lógico e tabuada.  
Promover a socialização e cooperação.  

 
 Materiais e confecção:  

Caixinhas de fósforo, cola, tesoura, canetinha, régua; papel ;sulfite 
Calculadora;  
Ficha para registro;  
Marcador de tempo para cada nível.  

 
Modo de fazer: 

 
Desenhar ou imprimir desenhos de 
calculadora com as teclas em branco, 
recortar e colar em caixinhas de fósforo 
como a imagem ao lado. 
 
 
 
 
 

 Regras do jogo;  
O jogo consiste em realizar operações diversas, utilizando apenas os números e sinais 

das teclas disponíveis em sua calculadora para atingir o resultado esperado. 
Organizar a sala de aula com os alunos em duplas ou equipes. 
Entregar para cada equipe uma calculadora feita com caixinhas de fósforo. Nesta 

calculadora estarão visíveis somente algumas teclas que os alunos poderão utilizar. Ao sinal do 
professor os participantes deverão utilizando apenas os sinais e números das teclas disponíveis 
na calculadora para efetuar as operações e encontrar os seguintes resultados referentes a 
cada nível. 

Para isso deverão anotar na folha de registro quais números e operações foram 
utilizadas para chegar a cada resultado. Ganha a equipe que achar todos os resultados 
primeiros 
 
Calculadora quebrada nível 1.  

 
 
                      Resultado 
                10, 12, 15, 20 e 50. 
 
 
 
 

Fonte: Imagem arquivo pessoal da autora 
Fonte: Foto do autor 

Fonte: Imagem arquivo pessoal da autora 
Fonte: Foto do autor 



Calculadora quebrada nível 2.  
 
 
 
                   Resultado:  
        10, 1, 3, 10, 24, 32, 100 e 625  
 
 
 
 
 

 
 
Calculadora quebrada nível 3.  

 
 
 
                  Resultado:  
            3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10  
 

 

 

 

 
Fonte: http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/jogos-caixa-regras-confeccionar-escola-
582482.shtml?page=2  - acesso dia 23/10/2014 

 

 Objetivo 
Preencher o maior número possível de casas do tabuleiro, antes do adversário e a 

partir do resultado da multiplicação dos dados.  
 
 

 
Fonte: www.gestaoescolar.abril.com.br 

 
 

Fonte: Imagem arquivo pessoal da autora 
Fonte: Foto do autor 

Fonte: Imagem arquivo pessoal da autora 
Fonte: Foto do autor 

http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/jogos-caixa-regras-confeccionar-escola-582482.shtml?page=2
http://gestaoescolar.abril.com.br/espaco/jogos-caixa-regras-confeccionar-escola-582482.shtml?page=2
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fgestaoescolar.abril.com.br%2Fespaco%2Fjogos-caixa-regras-confeccionar-escola-582482.shtml%3Fpage%3D2&ei=RdNPVNS5BsOagwSAtoPIAg&bvm=bv.77880786,d.eXY&psig=AFQjCNFIcotNJYOEKnizrOoFBO3WjtStAw&ust=1414603955692220


 Material e confecção:   
Cartolina; canetinhas; tesoura; papel contacto; 15 fichas vermelhas e 15 fichas azuis; 

2 dados numéricos.  
 Recorte um retângulo na cartolina e desenhe uma tabela com cinco colunas e três 

linhas.  
Preencha com resultados possíveis da multiplicação dos dois dados (ver exemplo 

abaixo) e encape com papel contacto.  
 

6  15  20  9  30  
25  12  8  36  16  
1  10  18  24  5 

 
 Regras do jogo:  
Um dos participantes fica com as fichas vermelhas e o outro, com as azuis. Os dois 

tiram a sorte nos dados, para ver quem irá começar a brincadeira.  
                  Cada jogador, na sua vez, lança os dados e multiplica os números obtidos. Se, na 
tabela, houver o resultado da operação, o participante coloca uma de suas fichas sobre ele. 
Vence quem conquistar o maior número de casas com suas fichas. 

 

 
Fonte: Produção Didática: Jogos temáticos como instrumento de avaliação – Mariléia Auer dos 
Santos. 
 

 Objetivos: 
Explorar as 4 operações com números naturais: adição, subtração, multiplicação e 

divisão.  
Compreender os diferentes significados das operações envolvendo números naturais. 

 

  
 
 

 Materiais e Confecção:  
Cartolina ou papel cartão; adesivos; canetinha; régua; cola; papel contacto.  
Desenhar e recortar 28 cartas e escrever as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão e  28 cartas contendo os resultados das operações. Colar adesivos para 
enfeitar as cartas. Você poderá passar o papel contacto para proteger as cartas. 

 
 

Fonte: Imagens cedidas pela professora Mariléia Auer dos Santos  

 



 Regras do jogo:  
Número de 4 jogadores. Cada jogador recebe 7 cartas contendo as operações. As 

cartas com os resultados devem ficar viradas com a base sobre a mesa, umas sobre as outras, 
imitando uma pilha de cartas. Cada jogador deve jogar sozinho, formando pares com as cartas. 
Vence quem eliminar todas as cartas de sua mão. (mesmas regras do jogo de “pife”)  

Divide a turma em grupos com 4 alunos. Os dois grupos de cartas, tanto as de 
operações e as com resultados, devem ser embaralhadas, separadamente. Escolhe-se um dos 
jogadores para embaralhar as cartas. O jogador que se encontra na esquerda do jogador que 
embaralhou, deve distribui 7 cartas, uma carta por vez, para cada um, até fechar as 28 cartas. 
O jogo inicia com o jogador que esta a esquerda do jogador que distribuiu as cartas. O jogador 
dessa posição retira uma carta da pilha central e, verifica se forma par com a carta. Caso não 
forme par deve descartar a carta ou qualquer outra que não dê certo no jogo. Em seguida, no 
sentido horário, o próximo jogador deve dar continuidade da jogada. Esse deve pegar a última 
carta liberada na mesa, se lhe servir no jogo ou então, retirar uma carta da pilha central, 
seguindo as mesmas regras do primeiro jogador. Cada par formado deve ser abaixado em 
frente ao jogador, com as faces do jogo para baixo. Se, um dos jogadores abaixar todas as 
cartas e um de seus pares estiver errado, será eliminado do jogo. O jogo deve ter continuidade 
com os demais participantes. Vence o jogo quem primeiro formar todos os pares 
corretamente.  

Avaliação: Fichas preenchidas com os pares de operações e os resultados formados 
no jogo. Observação quanto à compreensão das regras. 

 
 

 Apresentação  e utilização dos jogos confeccionados 

Cada grupo deverá apresentar aos demais participantes o jogo 

confeccionado, explicando as etapas de confecção e as regras deste jogo.  

Após Apresentação de todos os grupos, os participantes em duplas ou 

grupos deverão escolher e jogar um dos jogos apresentados que mais lhes 

agradou. 



 

Nesta sétima oficina pedagógica o tema será sobre as possibilidades de 

trabalhar conteúdos da língua portuguesa através de jogos. 

Primeiramente, os participantes serão divididos em grupos e participarão 

da dinâmica do cartaz de flor para retirarem o nome de um conteúdo com o 

jogo da língua portuguesa. 

Dando continuidade será feito à confecção dos jogos e ao final, a 

apresentação e a prática utilizando os jogos confeccionados. 

 

 

 Dinâmica da Flor: 

Em grupos, os participantes da oficina deverão se dirigir até o cartaz, 

escolher uma flor e furar o seu miolo, tirando de dentro o nome de um dos 

conteúdos de português que serão adaptados para jogos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem cedida por Suzana koinaski 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 Confecção dos jogos sorteados. 

 Após retirar o nome do conteúdo de português com o jogo do miolo da 

flor, os participantes deverão retirar as ficha contendo as informações dos 

mesmos para poderem confeccioná-lo. 

 

 Ficha de informações para confecção de jogos 

 

 
http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/ - Acesso dia 28/10/2014 

 
 Objetivo: 

Praticar e fixar a classificação de palavras quanto à sílaba tônica 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: www.ensfundamental1.wordpress.com 
 

 
 Materiais e confecção: 

EVA, cartolina ou papel cartão, papel sulfite, cola, tesoura, canetinha, lápis de cor, 
figuras para enfeitar e tampinhas plástica de garrafa para fazer os carrinhos. 

Desenhar uma pista no EVA ou cartolina e recortar como mostra a imagem e colar 
sobre outro EVA, formando um tabuleiro, poderão enfeitá-lo como quiser. 

Desenhar ou colar adesivos nas tampinhas de garrafa, este será o carrinho que o 
participante moverá na pista durante o jogo.  

Recortar retângulos de EVA ou Cartolina e escrever ou colar diversas palavras como 
no exemplo abaixo: 

 

http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/
http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/


 
 
 

 Regras do Jogo: 
Os alunos deverão ser organizados em grupos de três participantes  
Colocar o tabuleiro disposto no centro. Os participantes devem fazer um sorteio pra 

decidir quem inicia a jogada. 
As fichas com as palavras devem estar com as faces voltadas para baixo 
Em cada rodada um participante tira uma ficha e lê para o grupo 
Cada participante deve dizer qual é a classificação da palavra (oxítona, paroxítona ou 

proparoxítona) 
Quem acertar a classificação anda com seu carrinho uma casa no tabuleiro 
Ganha quem completar a volta no tabuleiro em primeiro lugar. 
 Observações:   
Este jogo pode ser adaptado para trabalhar diferentes classificações de palavras e em 

diferentes anos e ciclos: 
- Polissílaba, trissílaba, dissílaba e monossílaba. 
- Masculino e feminino. 
- Singular e plural. 

 
 
 

 
Adaptado do material didático do Colégio D. Alberto Gonçalves. 

 
 Objetivos: 

Desenvolver habilidades de leitura e escrita e habilidades ortográficas. 
Estimular a produção de textos. 

 
 Materiais e Confecção: 

EVA, canetinha, régua, tesoura. 
Medir o EVA e recortar 50 placas na medida 30x10x0,6 cm e   57 fichas, com a medida 

de 5x3x0,6 cm.  
Frases diversas com dificuldades ortográficas: na metade da placas (25 placas), 

escrever frases completas, na outra metade (25 placas) escrever a mesma frase só que 
faltando letras para  que o aluno possa completa-lá,  como no exemplo da imagem abaixo. 

Nas fichas colocar letras, encontros consonantais e dígrafos. 
Material alternativo, você pode usar papel cartão, ou cartolina para fazer as placas e 

tampinha plástica de garrafas para fazer as fichas. 
 



 
Fonte: Foto arquivo pessoal da autora 

 
 Regras do Jogo: 

O professor coloca as frases completas sobre sua mesa ou outro local distante dos 
alunos. As frases incompletas são empilhadas com a face voltada para baixo. Ao sinal do 
professor cada aluno deverá retirar três frases e completa-las com as fichas. O jogo para 
quando um dos participantes completarem todas as três cartelas. Logo após é feita a correção, 
comparando com a cartela que possui a frase completa, se estiver correto o jogador ganha um 
ponto, caso contrario se estiver errado estará eliminado desta rodada e os outros jogadores 
continuam a completar a frase. Na segunda rodada cada participante pegará novamente três 
placas e assim sucessivamente. Ganha o jogador que tiver mais pontos. 

Outra sugestão é dividir os alunos em duas equipes e fazer uma competição 
distribuindo um número maior de placas e fichas.  
 
 

 
 http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/ - Acesso dia 28/10/2014 

 
 Objetivos: 

Associar sinônimos e antônimos; 
Enriquecer o vocabulário. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: www.ensfundamental1.wordpress.com 

 
 Materiais e confecção: 

Papel cartão ou EVA, pares de palavras pares de, cola tesoura. 
Recortar o papel cartão em vários quadrado, colar palavras que formem o par de 

sinônimos ou antônimos e em um dos quadrados colar uma figura representando o mico. 
 
 

http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/
http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/


 Regras do jogo: 
Número par de jogadores, até seis. Distribuir as cartas entre os jogadores. Cada 

jogador forma o par utilizando duas cartas ex: alegre/feliz para sinônimos; ex: alegre/triste 
para antônimos. Depois dos pares formados, as cartas restantes ficam na mão dos jogadores, 
estes tem direito de comprar um do outro, na tentativa de formar novos pares. O MICO é a 
única carta que não terá par. O jogo acaba quando todos os pares forem formados. Vence o 
jogo que formar a maior quantidade de pares e não permanecer com o MICO. 
 
 

 
 

 Objetivos: 
Formar palavras a partir de outra palavra. 
Estimular a criatividade 
Aumentar o vocabulário. 

 

 
Fonte: Foto arquivo pessoal da autora 

 
 Materiais e confecção: 

Papel cartão ou EVA, cola, tesoura, papel sulfite. 
Recortar tiras de papel cartão ou EVA e escrever palavras diversas como no exemplo 

a imagem, formando 16 fichas de palavras. 
Recortar quadrados pequenos e escrever letras diversas como no exemplo da 

imagem, formando 7 fichas de letras. 
 

 Regras do Jogo: 
A partir de uma palavra, o participante deverá formar outra palavra, acrescentando 

uma letra (em qualquer lugar da palavra), escolhida dentre um grupo determinado de letras. 
Este jogo deverá ser para dois jogadores. 
Colocam-se as fichas de palavras num monte, com a parte escrita virada para baixo, e 

as fichas de letras espalhadas, com a parte escrita virada para cima. 
Cada jogador na sua vez vira uma ficha e lê a palavra, escolhendo em seguida uma 

letra (dentre as fichas de letras) que possa modificá-la, formando e lendo a nova palavra. Não 
é permitido substituir letras, apenas acrescentar. 

Se acertar, ganha um ponto. Se não conseguir, outro jogador poderá fazê-lo e ficar 
como ponto. 

Os jogadores devem escrever cada palavra formada em uma folha ou caderno. As 
fichas de palavras já retiradas formam outro monte e serão usadas mais uma vez, na mesma 
rodada, mas não é permitido repetir a mesma palavra formada a primeira vez. As fichas  



 De letras voltam para a mesa, para serem utilizadas novamente, depois que todos 
anotarem a palavra formada. 

Ganha o jogo quem fizer mais pontos. 
  

 

 
 

 Objetivos: 
Fixar o conteúdo sobre substantivos. 
Desenvolver a atenção e concentração. 

 

 
Fonte: Foto arquivo pessoal da autora 

 
 Materiais e confecção: 

Papel cartão, lista de substantivos, canetinha, cola e tesoura, tampinha plástica de 
refrigerante. 

Recortar o papel cartão na forma de retângulos com 13 cm  de largura e por 8cm de 
altura, dividir com canetinha cada cartela e escrever os substantivos de acordo com a lista de 
substantivos. Recortar 10 cartelas 

Cartelas com a lista de substantivos: 
1. lapiseira, joão-de-barro, feijão, bate-boca, jabuti, Ademir, cardume, Renato 
2. cavalo, mãe, feijoada, ramalhete, verdade, doçura,carteiro, caridade. 
3. cabra, porta aviões, macaco, animal, chuvisco, esperança, pontapé, mosca. 
4. homem, inseto, rocha, lápis, bondade, Itália, girassol, pai . 
5. Gabriel, terra, campeã, ferreiro, ancião, guarda chuva, porteira, fé. 
6. vidraceiro, lápis, madrinha, cidadania, vaca, algodão, lobo, arquipélago. 
7. égua, sobremesa, janela, nuvem, papel, bando, pardal, ferro. 
8. dente, passatempo, pardoca, carneiro, Brasil, chuva, fauna, medo. 
9. ovelha, zangão, rochedo, Flávia, banana-prata, terra, lixo, couve flor. 
10. cabra, porta aviões, macaco, animal, chuvisco, esperança, pontapé, mosca. 
11. dente, passatempo, pardoca, carneiro, Brasil, chuva, fauna, medo. 
12. homem, inseto, rocha, lápis, bondade, Itália, girassol, pai 
13. ovelha, zangão, rochedo, Flávia, banana prata, terra, lixo, couve flor. 
14. vidraça, galinha, São Paulo, guarda chuva, porta jóias, xícara, frota, cidadão. 

 
Recortar 40 fichas com 5 cm de largura e 2 cm de altura. Escrever as formas de 

substantivos: abstrato, coletivo, comum feminino, comum masculino, próprio, composto, 
primitivo e derivado, como no exemplo da figura abaixo.  



 
Fonte: Foto arquivo pessoal da autora 

 
 Regras do Jogo: 

4 a 10 jogadores. 
Colocar as fichas em um pote plástico ou sacolinha. 
Os participantes decidem entre si quem irá comandar o jogo. Quem comanda o jogo 

deve tirar uma ficha de cada vez, lendo em voz alta. O jogador que encontrar em sua cartela o 
substantivo pedido, fala-o em voz alta e marca na cartela. 

Obs.: só poderá marcar na cartela quem falar primeiro o substantivo pedido. Vencerá 
o jogador que completar a cartela em primeiro lugar.  
 
 

 
Fonte: http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/ -acesso dia 03/11/2014 

 
 Objetivos: 

- Compreender o uso correto dos dígrafos 
 - Enriquecer o vocabulário   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/ 
 
 

 Materiais e confecção:  
Papel cartão, tesoura, cola, folhas com os dígrafos. 
Recorte o papel cartão em vários quadrados, cole os dígrafos ex: GU, RR, LH, SC, SÇ, 

SS, QU, NH, CH, XC. 
Confeccionar uma cartela de papel com bolinhas dispostas perto uma da outra, de 

forma que possam ser ligadas formando um quadrado de quatro bolinhas. 
 
 

http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/
http://ensfundamental1.wordpress.com/407-2/


 
Fonte: Imagem arquivo pessoal da autora 

 
 

 Regras do jogo: 
Número indefinido de jogadores e um juiz. 
Trabalhar previamente em sala formando com os alunos uma lista de palavras que 

contenham dígrafos. As cartas devem ficar dispostas sobre a mesa. Cada jogador desvira uma 
carta escreve no papel uma palavra que contenha aquele dígrafo ex: RR/ carroça; e devolve a 
carta para a mesa. Ele apresenta a palavra escrita ao juiz para que o mesmo possa conferir em 
sua lista de palavras, estando grafado corretamente, o jogador traça uma linha na folha, 
ligando uma bolinha na outra. Caso não consiga formar a palavra ou grife incorretamente, 
passa a vez para outro jogador e perde o direito de ligar as bolinhas. E assim sucessivamente 
cada jogador retira uma carta seguindo o mesmo procedimento.  A cada jogada correta, o 
jogador   liga as bolinhas formando quadrados e em cada quadrado escreve a letra inicial do 
seu nome. O jogo acaba quando não houver mais palavras a serem formadas. 

Vence o jogo quem formar mais quadrinhos e identificá-los com a letra inicial do seu 
nome, ou seja, quem grafar mais palavras corretamente. 

 
 

 Apresentação  e utilização dos jogos confeccionados 

Cada grupo deverá apresentar aos demais participantes o jogo 

confeccionado, explicando as etapas de confecção e as regras deste jogo.  

Após Apresentação de todos os grupos, os participantes em duplas ou 

grupos deverão escolher e jogar um dos jogos apresentados que mais lhes 

agradou. 

 



 

 

Nesta oitava e última oficina faremos a prática pedagógica aplicando os 

jogos educativos confeccionados com os alunos de sala de recursos 

Multifuncional Tipo I. 

 

 

 

 Aplicação dos jogos confeccionados: 

Será feito um sorteio dos horários, onde cada grupo deverá aplicar os 

jogos educativos confeccionados durante as oficinas com os alunos de sala de 

recursos multifuncional tipo I. Esta atuação será feita com a presença dos 

professores que atuam nesta sala. 

   

 

  Relatório final: 

Após a atuação com os alunos de sala de recurso, os participantes 

deverão durante a semana fazer e entregar um relatório final, colocando os 

pontos positivos e negativos da oficina, “Jogos: Recurso Indispensável na ação 

pedagógica visando ao desenvolvimento de habilidades cognitivas para alunos 

de Sala de Recursos Multifuncional Tipo I”. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O jogo apresenta um estilo de atividade que, além de motivador, facilita 

a construção da aprendizagem de forma interativa e muito agradável. Neste 

sentido é fundamental para o professor-mediador descobrir maneiras 

prazerosas, eficientes, significativas para o aluno perceber por si mesmo o 

caminho que o conduz a descobertas, tornando-o autônomo, consciente e 

seguro da aprendizagem em processo.  

Alunos que apresentam dificuldades acentuadas na realização e 

construção do conhecimento, dificuldades em assimilar conteúdos e baixa 

autoestima, precisam de educadores que tenham uma visão diferenciada no 

sentido da importância de utilizar materiais pedagógicos adequados aos temas 

concretos e de estratégias metodológicas práticas, proporcionando o 

desenvolvimento do potencial cognitivo, promovendo a construção do 

conhecimento e a internalização de conceitos. 

Muitos educadores apresentam dificuldades para encontrar novos 

procedimentos metodológicos e adaptar estratégias que possibilitem a 

diversificação de sua ação docente. 

 Sendo assim, esta Produção Didático-Pedagógica foi organizada 

através do desenvolvimento de oficinas, com o objetivo de oferecer aos  alunos 

do Curso de Formação de Docentes, futuros professores, subsídios teórico-

metodológicos em relação à importância dos jogos educativos para serem 

usados em sua prática quando atuarem com  alunos que freqüentam a Sala de 

Recursos Multifuncional Tipo I.  
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