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RESUMO 
 
 
 
 

Esta unidade didática  visa discutir o ensino 
de Matemática, por meio da confecção e o uso 
de jogos, explorando conceitos matemáticos, 
com destaque para as operações 
fundamentais abordadas nos anos finais do 
Ensino Fundamental. Assim, para a sua 
implementação, iremos trabalhar com alunos 
que frequentam a Sala de Apoio à 
Aprendizagem de Matemática, e matriculados 
no 6º ano do Ensino Fundamental, de uma 
escola estadual do município de Campo 
Mourão. Para alcançar os objetivos 
propostos, utilizaremos a abordagem de 
pesquisa-ação com enfoque qualitativo. 
Espera-se contribuir para amenizar a 
defasagem dos alunos e também colaborar 
com os educadores preocupados com o 
desenvolvimento e inclusão de educandos 
com dificuldades de aprendizagem em 
matemática, e que estejam em busca de 
alternativas e recursos para serem utilizados 
em sua prática pedagógica, fazendo com que 
a aprendizagem aconteça num ambiente 
lúdico e interativo. 
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Professora PDE: Josimere Nunes da Silva 

 

 

Apresentação 

 
Este trabalho é parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE) - turma 2014, realizado pelo Governo do Estado do Paraná em parceria com a Universidade 

Estadual do Paraná/Campus de Campo Mourão – Unespar, na área de Matemática, sob a orientação 

do Profº Dr. Fabio Alexandre Borges e tem a finalidade de constituir-se em um material didático-

pedagógico, resultante em uma unidade didática, cujo conteúdo permitirá um complemento no 

auxílio do ensino da matemática a ser utilizado na Sala de Apoio à Aprendizagem. 

Tem como objetivo, explorar o uso dos jogos já existentes para o ensino das operações 

matemáticas fundamentais nos anos iniciais do Ensino Fundamental, potencializando a confecção e 

o ato de jogar com os alunos, oportunizando assim a superação de defasagens de conteúdo das 

salas regulares. 

Para que este estudo atinja seus objetivos, será divido em seis etapas, a saber: 

• Realização de avaliação diagnóstica para constatação das deficiências no aprendizado 

na Matemática; 

• Seleção e confecção de jogos matemáticos, possibilitando o trabalho de conteúdos 

afins; 

• Explanação das regras dos jogos, permitindo assim a familiarização dos educandos 

com o material a ser utilizados; 

• Momento do jogo - jogar por jogar para facilitar a compreensão das regras; 

• Intervenção pedagógica – observações, análise e questionamentos em relação às 

atividades desenvolvidas, buscando relacionar os conceitos matemáticos com o jogo; 

•  Registro do jogo – será elaborado uma estratégia onde todos os jogos serão 

registrados e depois analisado 

• Intervenção escrita – responder questões previamente elaboradas relacionadas aos 

jogos propostos constante da unidade didático-pedagógica ou formulado pelo 

professor ou mesmo pelos alunos participantes. Trata-se da problematização de 



situações do jogo, onde os limites e as possibilidades do jogo são resgatados pelo 

professor, direcionando para os conceitos matemáticos a serem trabalhados – 

aprendizagem matemática. Nesta etapa, a reflexão sobre as variadas possibilidades 

sobre a utilização do conhecimento matemático e seu registro é de fundamental 

importância. 

 
A título de experimentação e efetividade dos propósitos, esta Unidade Didático-Pedagógica 

será implementada no 2º semestre do ano letivo de 2015, com os alunos da Sala de Apoio a 

Aprendizagem do Colégio Estadual Ivone Soares Castanharo – Ensino Fundamental e Médio, da 

cidade de Campo Mourão – Paraná. 

Espera-se com esse estudo contribuir com o trabalho dos educadores atuantes na educação 

na SAA, preocupados com o desenvolvimento e inclusão de alunos com dificuldades de 

aprendizagemem matemática, e que estejam em busca de alternativas e recursos para serem 

utilizados em sua prática pedagógica, fazendo com que a superação da deficiência aconteça num 

ambiente lúdico e interativo. 

 

 

Introdução 

 

O Programa SAA, ofertado no Paraná para os anos finais do Ensino Fundamental da rede 

estadual, é de fundamental importância, pois tem como objetivo oportunizar a superação de 

defasagens de conteúdo das salas regulares, que, normalmente, apresentam práticas tradicionais 

que geram dificuldades de aprendizagem para alguns alunos.  

Um dos desafios do professor responsável por esta sala é selecionar atividades diferenciadas 

daquelas da sala de aula regular, as quais venham a contribuir para o desenvolvimento e 

aprendizagem dos alunos, uma vez que por meio do ensino tradicional, eles não obtiveram um 

aproveitamento mínimo necessário. A Instrução prevê, que o professor da sala de apoio deve 

“possibilitar materiais didático-pedagógicos considerando as necessidades de aprendizagem dos 

alunos nas Salas de Apoio à Aprendizagem” (PARANÁ, 2012, p.11). 

Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação do Estado do Paraná: 

 

A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que possibilitam ao aluno atribuir 
sentido e construir significado às ideias matemáticas de modo a tornar-se capaz de estabelecer 
relações, justificar, analisar, discutir e criar. Desse modo, supera o ensino baseado apenas em 
desenvolver habilidades, como calcular e resolver problemas ou fixar conceitos pela 
memorização ou listas de exercícios (PARANÁ, 2008, p.45). 

 



Ao proporcionar aos alunos atividades com encaminhamentos metodológicos para 

exercitarem o raciocínio, utilizando os jogos como metodologia de Ensino à Aprendizagem de 

matemáticas, far-se-á com que a fundamentação desse projeto sirva de suporte para atingir os 

objetivos da Sala de Apoio à Aprendizagem de Matemática. 

Também nos DCE, pode-se observar que as utilizações de atividades com jogos, colaboram 

para a superação das dificuldades da matemática, complementando a prática tradicional de ensino. 

Possibilitar situações de jogo para o aluno pode representar uma estratégia significativa, para 

aproximá-lo dos conteúdos sistematizados propostos pela escola, e, além disso, para promover o 

desenvolvimento de novas estruturas cognitivas.  

Com isso, os jogos matemáticos vêm se apresentando como um instrumento cada vez mais 

utilizado e de grande importância, já que transformam a sala de aula num lugar envolvente, gerador 

de conhecimento e facilitador do processo de Ensino Aprendizagem. 

 Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso pedagógico para a construção do 

conhecimento matemático. Referimo-nos aquele que implicam conhecimentos matemáticos. 

Vygotsky afirma que, por meio do brinquedo a criança aprende agir numa esfera cognitiva, sendo 

livre para determinar suas próprias ações (VYGOTSKY, apud KISHIMOTO, 1997, p.51). Segundo 

ele, o jogo estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da linguagem, 

do pensamento, da concentração e da atenção. Segundo Piaget (apud SMOLE; DINIZ; MILANI, 

2007): 

 

O trabalho com jogos é um dos recursos que favorece o desenvolvimento da linguagem, 
diferentes processos de raciocínio e de interação entre os alunos, uma vez que durante um 
jogo, cada jogador tem a possibilidade de acompanhar o trabalho de todos os outros, defender 
pontos de vista eaprender a ser crítico e confiante em si mesmo (p.11) 

 

Os jogos, de acordo com os objetivos que queremos, ou seja, ensinar Matemática, requerer 

um plano de ação que permite a aprendizagem de conceitos matemáticos e culturais de uma 

maneira geral, ou seja, não basta jogar por jogar, mas temos que inserir os jogos nos objetivos 

escolares e do professor, pensando sempre na finalidade que queremos com os mesmos. Caso 

contrário, cairemos no risco de apenas proporcionar um momento de lazer.  

Segundo Kamii e Joseph (1992), os jogos podem ser usados na Educação Matemática por 

estimular e desenvolver a habilidade da criança pensar de forma independente, contribuindo para o 

seu processo de construção de conhecimento lógico matemático. 

Grando-2000 destaca que, 

 

A busca por um ensino que considere o aluno como sujeito do processo, que seja significativo 
para o aluno, que lhe proporcione um ambiente favorável à imaginação, à criação, à reflexão, 



enfim, à construção e que lhe possibilite um prazer em aprender, não pelo utilitarismo, mas pela 
investigação, ação e participação coletiva de um “todo” que constitui uma sociedade crítica e 
atuante, leva-nos a propor a inserção do jogo no ambiente educacional, de forma a conferir a 
esse ensino espaços lúdicos de aprendizagem (GRANDO, 2000, p.15) 
 

A inclusão de jogos no processo de ensino-aprendizagem de Matemática é um recurso 

importante para potencializar o desenvolvimento das capacidades intelectuais, cognitivas e sociais 

dos alunos. Nesse sentido, Smole, Diniz e Milani (2007) entendem que o jogo apresenta dois papéis 

ao ser utilizado nas aulas de Matemática: o lúdico e o educativo. O lúdico permite o prazer e a 

satisfação pelo ato de jogar, ao jogar procura sempre superar o desafio, o que motiva e incentiva a 

busca pelo saber de forma prazerosa e interativa; já sobre o papel educativo, o jogo educa para 

experiências sociais em um mundo, que possui leis e regras que precisam ser conhecidas e 

internalizadas. Além disso, o jogo estimula o desenvolvimento cognitivo, e auxilia na criação de 

estratégias para a solução de possíveis problemas que surgem no decorrer do processo de 

aprendizagem. 

 

Hoje já sabemos que, associada à dimensão lúdica, está a dimensãoeducativa do jogo. Uma 
das interfaces mais promissoras dessa associação diz respeito à consideração dos erros. O 
jogo reduz a consequência dos erros e dos fracassos do jogador, permitindo que ele 
desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia. No fundo, o jogo é uma atividade séria que 
não tem consequências frustrantes para quem joga, no sentido de ver o erro como algo 
definitivo ou insuperável (SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p.10). 

 

 Os erros no jogo devem ser revistos de forma natural, sem causar frustrações, estimulando 

novas tentativas, com planejamento de melhores jogadas e utilização de conhecimento adquirido 

anteriormente, propiciando a aquisição de novas ideias e novos conhecimentos. 

 Os estudos e pesquisas no campo da Educação Matemática na modalidade de jogos, 

apresentam resultados relevantes para concretizar este projeto com o ensino e aprendizagem deste 

campo do saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo : Observar o nível de conhecimento matemático dos educandos. 

Leia atentamente e tente resolver as atividades a seguir: 

1. Andréia foi a uma confecção comprar um vestido e uma saia que estavam em 
promoção o vestido custava R$ 100,00 com o desconto foi para R$ 60,00 e a 
saia custava R$ 80,00 com o desconto foi para R$ 56,00. Responda: 
Qual o valor da compra sem os descontos? 

      Qual o valor da compra com os descontos? 
      Quanto Andréia ganhou com a promoção? 

 
2. Adriano contou o número de batidas de seu coração em 1 minuto: foram 70 

batidas. Quantas vezes o coração de Adriano baterá em 15 minutos? 

3. Um dia, Gustavo entrou em um elevador que estava com problemas: 
Primeiro, ele subiu 3 andares. 
Depois, desceu 4 andares. 
Em seguida, subiu 7 andares.  
Aborrecido, Gustavo desceu do elevador, e viu que estava no 14º andar. Em 
que andar ele estava no início? 
 

4. Em uma cartela podem ser colocados 30 ovos. Quantas cartelas completas 
podem ser formadas com 960 ovos? 

5. Responda: 
Qual é o maior número natural que pode ser formado usando os algarismos 
2, 0, 9, 3 e 7, sem repeti-los? 
a) Este número é par ou ímpar? 
b) Qual é o seu antecessor e sucessor? 
c) Qual é o menor número natural formado por estes algarismos? 
d) Qual é o seu antecessor e seu sucessor? 
 

6.  Observe as sequências atentamente e complete -as: 
a) 5, 10, 15, ___,___,___,___,___,____, 50. 
b) 1, 2, 4, 8, ___,___,___,___,___,512. 
c) 30, 27, 24, ___,___,___,___,___, 6 

 

 

 

Avaliação diagnóstica 

 

 
 



7. Quais são os números naturais que estão entre 9989 e 10003? 

8. A turma do 6º ano foi visitar uma fábrica de chocolates. Os alunos se 
divertiram, aprenderam coisas novas e comeram muito chocolate. No total, a 
turma comeu 9 barras de chocolate de 180 g cada uma e 40 bombons de 25 
g cada um. Quantos gramas de chocolate a turma consumiu nesse passeio? 

9. Um lote de 480 bombons seguiu para o setor de embalagens. Lá, os 
bombons são embalados e colocados em caixas. Em cada caixa cabem 32 
bombons. Quantas caixas ficarão completamente cheias de bombons? 

 
Fonte: Projeto Buriti: matemática/organizadora. Livro 5º ano, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Será discutida com os alunos a realização das atividades, questões relativas à organização, 

confecção, o momento do jogo e registro da síntese do aprendizado. 

 

 

 
 

 

 
Fonte: A autora.  

 
Objetivo com o jogo: Leitura; interpretação; investigação; formulação de hipóteses; cálculo mental.  
 

Conteúdo envolvido: Quatro operações matemáticas – adição, subtração, multiplicação e divisão; 

Material 

 

JOGOS 

JOGO DE ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E 
DIVISÃO – ASMD  



• 01 tabuleiro madeira ou cartolina (30 cm de largura por 50 cm de comprimento); 
• 01 garrafa pet de 250ml; 
• 03 dados; 
• 05 tampinhas de garrafa pet coloridas; 
• 02 pedaços coloridos de E.V.A (04 cm largura por 10cm de comprimento); 
• Cola contato; 

Números de participantes: 02 a 05 jogadores 

Confecção: Confeccionar uma malha quadrada com 10 linhas de 04 cm de largura e 05 colunas 
com 4,5cm de largura, numerando a malha de 01 a 10.Colar dois pedaços de E.V.Ana garrafa pet 
para mantê-la em uma posição com os três dados. 

Procedimentos 

• Organizar a sala em grupo de 04 alunos. 
• Confeccionar com os alunos o tabuleiro utilizando materiais alternativos (sucatas, 

recicláveis, entre outros). 
• Permitir que os alunos manuseiem o jogo e interajam antes de apresentar as regras. 
• Apresentar as regras, onde cada aluno receberá uma cópia que devem ser lidas e 

discutidas com o grupo, onde farão tentativas e análise das jogadas. 
 

Regras 

• Este jogo deve ser realizado por dois a quatro participantes, seu início é decidido por meio de 
par ou ímpar, com escolha de uma das quatro cores das tampinhas. 

• Será estipulado tempo para cada jogador fazer sua operação matemática, caso não consiga 
passa a vez para o próximo participante. 

• Se inicia pela casa 01, utilizando as quatro operações, deverá ter como resultado 01 e assim 
sucessivamente até chegar na casa 10.  

• Vence quem chegar na última casaprimeiro. 
 

Como jogar 

O primeiro aluno vai agitar a garrafa,com os três valores das faces dos dados sorteadosirá fazer uma 
expressão matemática que envolva as quatro operaçõesresultando o valor da primeira casa, 
passando a vez para o próximo jogador. Supondo que o participante obtenha os valores das faces 
dos dados 04, 05 e 01 e realizou uma operação 05 – 04 x 1 = 01, coloca sua peça na coluna 01, 
passa a vez para o próximo, se o mesmo não conseguir realizar a operação no tempo estipulado 
permanece na casa. Vence quem chegar na última casa primeiro. 

 

Explorações possíveis 



Após a realização do jogo, propor aos alunos observar as operações matemáticas realizadas durante 
o jogo e, se são possíveis a sua realização deoutra forma. Solicitar que elaborem outras operações. 
Coletivamente discutir sobre o registro realizado e retornar ao jogo. 

 

Problematização  

1. No início do jogo, os dados caíram nas faces 06, 06 e 01 como você faria a operação para 
que o resultado de 01. 

2. João e Pedro resolveram mudar as regras do jogo, onde usariam somente multiplicação e 
divisão, João jogou os dados e as faces deu 04, 02 e 01 e o resultado seria 08. Como você 
acha que se saiu? 

 

Fonte de onde o jogo foi encontrado: 
http://professorphardal.blogspot.com.br/search/label/Jogos%20Matem%C3%A1ticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Fonte: A autora.  

 
 

Objetivos: Raciocínio lógico, estratégia, favorecer a noção dos múltiplos de um número e a tabuada. 

Conteúdos Envolvidos: Conjunto de múltiplos de um número. 

Números de participantes: Grupo de dois a quatro jogadores 

Material: 99 cartas confeccionadas conforme a figura, com papel cartão ou cartolina. 

Procedimentos: 

• Organizar a sala em grupo de 04 alunos. 
• Confeccionar com os alunos as cartas utilizando cartolina ou papel cartão.  
• Permitir que os alunos manuseiem o jogo e interajam antes de apresentar as regras. 
• Apresentar as regras, onde cada aluno receberá uma cópia que devem ler e discutir 

com o grupo, onde farão tentativas e análise das jogadas. 
 

BARALHO DOS MÚLTIPLOS  



Regras:  

• Este jogo é realizado em duplas a qual sentarão em lados opostos e não deverão revelar suas 
cartas para seu parceiro. 

• Sortear quem vai iniciar a partida (par ou ímpar); 
•  Distribuir 11 cartas para cada jogador e dois montes de 11 cartas para o morto, o que sobrou 

será o bolo da mesa (para compra). 
• Quem começar compra uma carta da mesa, podendo trocar com outra em sua mão, dando 

início ao lixo (monte de cartas descartadas pelos jogadores durante o jogo), e assim 
prosseguir o jogo, comprando uma carta ou o lixo todo. 

• O objetivo do jogo é formar as sequências dos valores de cada naipe, sempre começando do 
zero, para poder abaixar o valor mínimo é de 03 cartas. 

• Quando consegue descartar todas as cartas em sua mão pega o morto, onde pode dar 
continuidade nas sequências estão no seu lado. 

• Ganha quem formar maior número de múltiplos. 
 

Pontuação  

• Uma sequência de 07 cartas = 100 pontos 
• Sequência da tabuada completa = 500 pontos 
• A batida da mesa = 200 pontos 
• Se acabar o jogo sem batida, cada jogador deve somar os valores de suas cartas e 

acrescentar aos pontos dessa soma. 
• Vence o jogo quem obtiver maior pontuação e para isso os pontos devem ser somados ao 

final. 

  

Como jogar: 

• Dividir a turma em grupos de 04 alunos, solicitar que cada grupo escolha seu parceiro, que 
sentarão alternados não podendo revelar suas cartas e comunicar com seu parceiro.  

• Tirar par ou ímpar para iniciar a partida 
• Uma das duplas distribui 11 cartas para cada participante e a outra tira dois montes de 11 

cartas que será o morto, o que sobrou será o bolo da mesa. 
• O primeiro jogador deve comprar uma carta do “bolo” e logo em seguida jogar na mesa a 

mesma carta caso ela não faça par com que tenha nas mãos ou trocar por outra, dando início 
ao lixo (monte de cartas descartadas pelos jogadores durante o jogo). 

• O “lixo” e o “bolo” ficam no centro da mesa, sendo que o “bolo” o jogador compra uma carta só 
e no “lixo” o jogador é obrigado a pegar todas as cartas que estiverem ali, só deixa uma. 

• O bolo deve ficar de face para baixo amontoado uma carta sobre a outra e o lixo de face para 
cima separada para que todos os jogadores possam ver o que tem. 

• Cada nipe do Baralho dos Múltiplos é um tipo de Tabuada: de 2, de 3, de 4, de 
5......representado na carta pela inscrição 4X e um polígono de 4 lados ou 7X e um polígono 
de 7 lados…etc. O objetivo do jogo é formar as sequências dos valores da tabuada de cada 
nipe completo, sempre começando no zero. 



• A partir de uma sequência de 3 cartas o jogador pode baixá-las na mesa para que seu 
companheiro possa ir ajudando a completar, cada um na sua vez de jogar.  

• Por exemplo: Se um jogador tem 3 cartas do nipe de 5, como 15, 20 e 25 já pode baixar o 
jogo na mesa e seu parceiro pode completar. O valor mínimo para baixar à mesa é uma 
sequência de 3 cartas. 

 

Variações do jogo:  É possível trabalhar com os divisores estabelecendo outras regras; 

 
Fonte de onde o jogo foi encontrado : adaptado do jogo: jogosdecartas.hut.com.br/buraco-birib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Objetivo: Desenvolver o raciocínio lógico matemático, cálculo mental e Identificar as operações de 
adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 

Conteúdos envolvidos:  Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 

Número de jogadores:  15 alunos 

 

Material:  Folha impressa como modelo abaixo e folha para rascunho. 

 

 

NÚMERO SEU 

SUCESSOR 

SEU 

DOBRO 

+ 10 -13 SEU 

TRIPLO 

: 3 SEU 

ANTECESSOR 

MULTIPLIQUE 

POR 10 

RESULTADO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

1º Rodada 2ª Rodada 3ª Rodada  

 

 

STOP DA MATEMÁTICA  



 
Regras:  

• Cada aluno deverá receber uma ficha como está acima; 
• O (a) professor (a) deve sorteia um número e o mesmo deverá ser anotado pelos alunos 

na ficha; 
• Em seguida os alunos deverão realizar as seguintes operações propostas; 
• O aluno que preencher a linha primeiro grita "Stop" e todos os outros alunos devem parar; 
• O professor faz as correções junto aos alunos; 
• Cada acerto vale dez pontos. Os alunos devem somar seus pontos e o total deverá ser 

registrado na última coluna e ao final do jogo estes pontos deverão ser somados e 
registrado no "total geral"; 

• Ganha o jogo o aluno que fizer maior número de pontos. 

 
Procedimento: Esta atividade deverá ser trabalho logo após o conteúdo, pois é uma forma de 
reforçar e sanar dúvidas. 
 
 
Variações do jogo: Os desdobramentos nas aulas de matemática podem ser planejados e poderão 
existir mudanças e critérios de um jogo para outro conforme o nível de compreensão da turma. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte de onde o jogo foi encontrado:  

http://lauandahantunes.blogspot.com.br/2012/10/stop-da-matematica.html 

 

  

 

 

 

 

O professor deverá tomar cuidado ao formar os grupos para que sejam o mais 
homogêneo possível, pois não funciona um aluno muito rápido e com outro muito lento. 
 
Pode-se fazer folhas envolvendo as quatro operações, ou somente adição, ou 
multiplicação, tudo conforme o conteúdo trabalhado. 
 



 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

Objetivos: Raciocínio lógico e cálculo mental. 

 
Número de participantes: 02 a 04 alunos 

Materiais: 01Tabuleiro papel color set ou cartolina e papel contacte,01 dado, 04 tampinhas de pasta 
de dental pintada de cores diferentes,18 cartas com questões relacionadas com o conteúdo, 18 
cartas com instruções de jogo.  

 
Sugestão de instruções para o jogo: 

• Avance duas casas; 
• Avance uma casa; 
• Avance três casas; 
• Cante e dance a música "Eu quero tchu, eu quero tcha" (para descontrair) 
• Volte três casas; 

JOGO BOARD GAMES  



• Volte uma casa; 
• Volte duas casas; 
• Retorne ao início do jogo; 
• Fique uma rodada sem jogar; 

PERGUNTAS RESPOSTAS 
Qual é o antecessor de 100.000 99.999 
O dobro de 24 mais 2 50 
Duas centenas mais três dúzias 236 
O ser humano tem em média 220 bilhões de 
células. Quantos zeros usamos para 
representar esse número? 

07 

Diga o nome de duas coisas que nos dão 
ideia de plano? 

Quadro branco e tampo da mesa 

Qual o sucessor de 100.000 100.001 
Qual o valor do 5 no número 65.423 5.000 
Qual é a soma de 23 e o dobro de 10 43 
Quantos metros equivalem 5 km 5000 
Quantos números impares há entre 80 e 90 05 
Dezenove centenas mais vinte unidades 1920 
A idade de Maria é o dobro de José. Maria 
tem 48 anos, qual a idade de José? 

24 

Quantos metros tem 152km? 152000 
Numa grande apresentação de rock estavam 
presente 7 dezenas de milhar e 5 

70.005 

Quais são os divisores de 20 1,2,4,5,10,20 
O número 12 somado com seu sucessor 
subtraído de 10 é 

15 

Qual é o sucessor 343.499 343.500 
Três unidades de milhar mais nove centenas 
mais sete dezenas 

3970 

 
Coloque duas cartas de cada instrução para completar as 18 cartas. 
 
Regras do jogo: 

• Sortear quem vai iniciar a partida. 
• Cada jogador deverá escolher uma peça; 
• Cada Jogador na sua vez lança o dado e a quantidade que sair é igual ao número de casas 

que ele deverá andar; 

• Se parar na casa com a  o jogador deverá pegar uma carta referente ao desenho e 
responder a pergunta. Se o jogador errar a resposta, deverá voltar duas casas; 

• Se parar na estrela vazada, o jogador deverá pegar uma carta referente ao desenho e seguir 
a instrução dada; 

• Ganha quem alcançar a chegada primeiro 

Fonte de onde o jogo foi encontrado : adaptado do jogo board games interpretação de texto – blog 
da Launda Antunes. Disponível em: http://lauandahantunes.blogspot.com.br/2012/10/stop-da-
matematica.html 
 



 

 

 

 

Objetivo: Compreender o conceito de divisores; 

 

Conteúdos Envolvidos: Conjunto de divisores de um número. 

 

Número de jogadores:  Grupo de dois a quatro alunos, no caso de Serem quatro, o jogo será de 
dupla contra dupla. 

 

Material:  Dois tabuleiros, dois dados coloridos, 15 marcadores e uma folha para registro das 
jogadas. 

 

Regras: 

• Cada um dos jogadores (ou duplas de jogadores) é distribuído umdos tabuleiros, sendo que 
as duplas jogam com tabuleiros diferentes. 

• Cada jogador, alternadamente, lança os dados e escreve um número de dois algarismos, 
sendo o primeiro dado com o algarismo das unidades e o segundo dado com o algarismo das 
dezenas. 

• Em seguida, o jogador põe um marcador sobre um dos números do seu tabuleiro,que seja 
divisor do número que obteve no lançamento dos dados.Onúmero obtido no lançamento dos 
dados deve ser anotado na folha de registro, na posição correspondente ao divisor marcado 
no tabuleiro.  

• O jogador perderá a sua vez de jogar se colocar o seu marcador em umadas casas do 
tabuleiro com o número que não é divisor.  

• O jogador passa a sua vez de jogar quando não houver possibilidade de marcar um número 
divisor do número obtido nosdados.  

• O vencedor será o jogador que primeiro conseguir colocar, em seu tabuleiro, cinco de seus 
marcadores seguidos em linha horizontal, vertical oudiagonal. 
 

 

 

 

JOGO DIVISORES DE LINHA  



                                  TABULEIRO A                                              TABULEIRO B  

 

 

Variações do Jogo:  
Depois de Jogaralgumas vezes, propor para os alunos que modifiquem as últimas regras para que 
seja o vencedor quem primeiro enfileirar cinco de suas fichas na posição horizontal, vertical ou 
diagonal. 
 

Explorações do jogo:  
� Fazer questionamento sobre as estratégias utilizadas pela dupla, pedir que expliquem uma 

jogada, porque decidiram por uma ação e não outra, etc. 
� Pedir para os alunos modificar as regras, inventar um novo jogo se necessário 
� Observar as principais jogada para discutir no grupo, fazer simulações de situações para que 

grupo analise possíveis estratégias a ser tomada, entre outras.  
 

Problematizando 
1- Qual dos números no tabuleiro A divide o número formado pelas faces dos dados 6 e 4 

divide? 
2- Qual número nos tabuleiros que divide todos os números? 
3- Quais são os divisores de 72? 
4- Qual número nos tabuleiros que não divide nenhum número? 

 

 

Fonte de onde o jogo foi encontrado:  (SMOLE; MILANI, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 5 1 3 7 

2 4 8 2 5 

4 5 0 3 9 

5 4 9 0 6 

1 5 6 7 1 

9 6 5 4 1 

2 9 0 7 8 

8 0 2 4 3 

6 3 1 3 7 

8 6 0 5 4 



 
 
 

 

 
 
 
Objetivos: Raciocínio lógico, cálculo menta e estratégia de antecipação de situações, estimula o 
raciocínio matemático e a reflexão. 
 
 
Conteúdos Envolvidos: Expressões numéricas 
 
 

Números de jogadores: Grupo de dois a quatro alunos, no caso de Serem quatro, o jogo será de 
dupla contra dupla. 

 
Material: Tabuleiro quadrado com 36 casas e 36 cartas com os números inteiros escritos na tabela a 
baixo e nas quantidades indicadas. 
 
 

Quantidade  
de peças  

“Número” escrito  
na peça  

1 Coringa 

2 -10 

2 -5 

2 -4 

2 -3 

2 -2 

2 -1 

3 0 

2 +1 

2 +2 

2 +3 

MATIX  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regras: 

• Distribuir as peças aleatoriamente, formando 6 linhas e 6 colunas. 
• Cada participante escolherá uma posição (vertical ou horizontal), a qual se manterá até o final 

do jogo. 
• Em grupos de quatro alunos ou em dupla, decidir quem inicia (com par ou ímpar). 
• O primeiro participante a jogar deve mover a peça curinga (smile) sobre a casa de uma das 

fichas na linha ou coluna em que ele estiver na posição escolhida (vertical ou horizontal) retira 
a ficha para si. 

• O próximo jogador procede da mesma forma, movimenta a peça curinga até a casa cuja peça 
deseja retirar para si. 

• O jogo segue até que todas as peças sejam retiradas do tabuleiro ou quando o curinga cair 
em uma linha ou coluna onde não haja mais nenhuma peça. 

• Calcular os pontos de cada jogador. Registrar o procedimento utilizado. 
• Anotar as cartas que conseguir, formando uma expressão numérica. 
• Ao final do jogo você poderá usar os conhecimentos obtidos no jogo dos dados coloridos para 

eliminar valores e calcular rápido e mentalmente o resultado. 
 
 

Explorando o jogo 
Em grande grupo, expor oralmente as situações vivenciadas, respondendo às questões: 

� Que cartas representavam números simétricos? 
� Você as eliminou? Como? 
� Com as cartinhas você deverá montar a expressão obtida na sequência de jogadas. 

 
Observe com seus parceiros se há possibilidade de eliminar mais cartas, reunindo 2 ou mais delas 
para eliminar outra. Vocês conseguiram? Como? 
 
Anote a expressão de seus colegas de grupo e, com lápis colorido, demonstre como eliminar 
quantidades, zerando-as. Cada eliminação deverá ser registrada com uma cor diferente. Essa 
proposta foi possível de ser realizada? Em que situações? 
 

 
 
 
 

2 +4 

4 +5 

1 +6 

2 +7 

2 +8 

2 +10 

1 +15 



Problematizando 
 
1- Analise as seguintes situações de Matix: 

• Sônia terminou, o jogo com as seguintes peças: +7, -10, +5, +3, +8, +1, +15, -1, +6, 
+4, -3, -2, +5, 0, -10, 0, e +3. 

• Cleide terminou assim: +10, +5, -1, +7, +10, 0, -4, +5, +4, +2, +1, +2, -2, +8, -3, -4, -
5. 

Quem ganhou o jogo? Qual a diferença de pontos entre as duas jogadoras? 

2- O que acontece com estes participantes, sabendo se que: 

• Paulo estava com 20 pontos positivos na quarta jogada. Quanto terminou a quinta 
rodada, estava com 13 pontos positivos. 

• Julia estava com 13 pontos negativos na terceira jogada e terminou o jogo com 5 
pontos positivos. 

• Após a quarta jogada, Guilherme estava com 8 pontos positivos. Sabendo que ele 
escolheu as cartas +10 na terceira jogada, com quantos pontos ele estava no final 
da terceira jogada? 

 

 

 

Fonte de onde o jogo foi encontrado:  (SMOLE; MILANI, 2007)  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Objetivos: Fixar os conteúdos disciplinares de frações. 
 
Conteúdos envolvidos : comparação de frações, equivalência de frações e adição de frações.  
 
Número de jogadores: Dois Jogadores e um orientador. 
 
Material:  Duas caixas de frações (conjuntos de tiras retangulares divididas em partes iguais de 01 a 
12), 02 tabuleiros onde os jogadores deverão montar as respostas,12 cartas envolvendo problemas 
sobre as frações. 
Obs: O jogo pode ser confeccionado com material emborrachado para ter mais durabilidade e 
poderá ser usado durante todo o ensino de frações. O aluno observa concretamente a equivalência e 
a soma das frações ereforça a noção da parte em relação ao todo.  
 

Regras:  
• Sorteio de quem deve iniciar o jogo; 
• O primeiro retira uma carta e executa o que diz a carta; 
• Cada jogador terá apenas 2 minutos para cada resposta; 
• O orientador deverá controlar o tempo e conferir cada resposta; 
• O vencedor será quem montar mais respostas corretas em 15 minutos. 

• Se o jogador errar, a carta voltará para o final do monte.  
 

Explorações possíveis: 
Ajudar os alunos a explicitarem suas estratégias, propondo que expliquem qual a maior 
fração, identificando e comparando. 

 
Problematizando 

1- Em uma rodada, Paulo, Ana e Renato tiraram e executaram como respostas as seguintes 
cartas 1/2, 4/8 e 3/6. Eles começaram a discutir sobre quem conseguiu a maior carta. Se você 
estivesse nessa discussão, como os ajudaria a tomar sobre qual das três é a maior? 

2- Use a caixa de frações e compare as semelhanças e as diferenças entre os seguintes pares 
de frações: 

� 
3

6

6

3
e  

JOGO DAS FRAÇÕES 
 



� 
3

7

7

3
e  

� 
8

6

6

8
e  

 
 

 
 
 

  
 

   
 

    
 

     
 

      
 

       
 

        
 

         
 

          
 

           
 

            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Peça para seu adversário responder: Quantos
5

1
preciso para formar 1 inteiro. 

� Qual fração é maior 
4

1

12

5
ou P 

� Escreva dois pares de frações equivalentes 

� O que podemos afirmar sobre as frações
3

1

9

3
e  

� Qual é a soma 
3

1

2

1
e  Dica: transforme em sextos. 

� Qual é o resultado de 
6

1

12

3 −      - Peça ajuda ao orientador. 

� Qual fração é maior 
4

1

8

3
ou ? Compare 

� Esta é fácil! O que podemos afirmar sobre as fraçõe s 
10

1

5

1
e ? 

� Você tem um minuto! Que fração é maior 
9

1

12

1
ou ? 



� Quanto é 
8

2

8

3 +  

 

Fonte de onde o jogo foi encontrado:  www.professores.uff.br/wmrezende 
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