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Resumo: 

 

A presente proposta de intervenção 

pedagógica busca oferecer aos estudantes, 

possibilidades de trabalho dos conteúdos 

matemáticos utilizando o jogo e atividades 

lúdicas como estratégia de ensino, pois são 

recursos que envolvem o desejo e o interesse, 

ocasionando o desafio a ser desvendado. 

Através do jogo propicia-se a motivação ao 

participante de conhecer seus limites e as 

possibilidades de superação, adquirindo 

confiança e coragem para arriscar-se, desta 

forma, o educando constrói, pensa e descobre 

a Matemática. Ao jogar o educando busca 

solução de problemas testa e refuta hipóteses, 

apura o desenvolvimento da capacidade de 

observação, de raciocínio e das relações de 

trocas de experiências, que colocam em 



conflito os diferentes pontos de vista do grupo, 

problematizando, construindo e reconstruindo 

o conhecimento matemático. Busca-se através 

deste projeto de intervenção pedagógica, 

contribuir no processo de apropriação dos 

conteúdos da Matemática, colaborando com a 

minimização das dificuldades de 

aprendizagem na disciplina. 

Palavras-chave: Jogos Matemáticos. Resolução de problemas. 

Raciocínio lógico. Ensino. Aprendizagem. 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 
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1 APRESENTAÇÃO 

Muitos estudantes chegam ao final do Ensino Fundamental sem ter adquirido 

conceitos básicos em Matemática, devido a isto, o professor ao iniciar um conteúdo 

necessita, não raramente, retomar conceitos já trabalhados nas séries/anos 

anteriores, porém não totalmente assimilados pelos alunos.  

Pretende-se implementar uma proposta de trabalho, que busque amenizar as 

dificuldades nos conteúdos na disciplina de Matemática apresentadas pelos alunos 

do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, utilizando-se de jogos matemáticos para 

trabalhar determinados conteúdos, de forma a contribuir para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático, favorecendo a resolução de problemas, incentivando o 

cálculo mental e possibilitando a aquisição de conceitos básicos da Matemática, 

além de reforçar/fixar conteúdos previstos para essa etapa da Educação Básica. 

A forma tradicional de ensinar e aprender a disciplina de Matemática, ainda 

muitas vezes presente em sala de aula, beneficia apenas alunos com certa 

facilidade de assimilação e raciocínio lógico, porém não favorece a aprendizagem do 

aluno que apresenta dificuldade de abstração e interpretação, ou ainda aquele aluno 

que não assimilou os fundamentos básicos para evoluir na aprendizagem dos 

conteúdos desta disciplina. Neste sentido pretende-se com a presente proposta de 



intervenção pedagógica, investigar as potencialidades pedagógicas dos jogos nas 

aulas de Matemática. 

Diante do exposto pretende-se refletir e realizar ponderações sobre: 

Como ensinar e aprender Matemática fazendo uso de atividades lúdicas e 

significativas, como jogos matemáticos, contribuindo para amenizar as dificuldades 

apresentadas pelos alunos na apropriação dos conceitos básicos da disciplina, 

favorecendo a compreensão dos conteúdos matemáticos de forma a contribuir para 

que os alunos evoluam em seu nível de aprendizagem? 

 

2 OBJETIVO GERAL 

Explorar o potencial educativo dos jogos matemáticos e atividades lúdicas, 

como uma forma de superar as dificuldades de aprendizagem na disciplina de 

Matemática, contribuindo para o desenvolvimento do pensar matemático, da 

criatividade e autonomia dos educandos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Propiciar a compreensão lógica dos conteúdos através dos jogos de regras e 

estimular o raciocínio; 

 Possibilitar uma aprendizagem significativa através da utilização de jogos 

matemáticos e atividades lúdicas; 

 Contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; 

 Despertar o interesse ao estudo da Matemática; 

 Revisar os conteúdos básicos da Matemática; 

 Despertar a curiosidade dos alunos pela Matemática; 

 Desenvolver habilidades de cálculo mental; 

 Explorar dificuldades encontradas em conteúdo específicos da Matemática. 

 

3 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

A proposta de implementação pedagógica será desenvolvida no Colégio 

Estadual José Marcondes Sobrinho, no município de Laranjeiras do Sul, estado do 

Paraná, com alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, durante o ano letivo de 

2015. A execução do projeto será em horário de contraturno escolar, onde 

participarão alunos que apresentarem maior dificuldade na assimilação dos 

conteúdos de Matemática da referida série/ano, estendendo-se também a alunos 



que apresentem dificuldades em conteúdos básicos da Matemática, interpretação e 

raciocínio lógico.  

Para seleção dos alunos participantes far-se-á uso dos resultados obtidos em 

um pré-teste, resultante de uma avaliação diagnóstica, para verificar o nível de 

aprendizagem ou dificuldade, e servirá de parâmetro para intervenções posteriores. 

Além do pré-teste, será realizada uma análise documental (histórico escolar e ata do 

conselho de classe final), dos alunos pertencentes ao grupo em questão, 

priorizando-se a participação para os alunos que foram aprovados por conselho de 

classe no ano anterior ou com histórico de reprovação. 

O projeto de intervenção pedagógica será desenvolvido em 32 horas/aula. O 

grupo será composto, por no máximo 16 alunos, pois o trabalho com jogos e 

atividades lúdicas, requer um atendimento individualizado, para que o professor 

possa acompanhar o desenvolvimento das atividades, anotando e fazendo 

observações sobre as dificuldades apresentadas, além de propor encaminhamentos 

e fazer interferências que auxiliem o aluno na superação destas dificuldades. 

No desenvolvimento do projeto serão utilizados diversos jogos e atividades 

lúdicas, objetivando tanto o desenvolvimento da atenção e do raciocínio, quanto à 

revisão de conteúdos. 

Dentre as atividades a serem desenvolvidas pode-se elencar: 

 Adivinhações aritméticas; 

 Jogos de cartas numéricas; 

 Dominós; 

 Jogos de tabuleiro; 

 Desafios matemáticos; 

 Jogos online; 

 Construção de jogos e regras com os alunos. 

Durante a aplicação da proposta de intervenção pedagógica, será realizado o 

GTR (Grupo de Trabalho em Rede), onde será disponibilizado o material produzido 

para um grupo de professores da rede estadual de Educação do Paraná, e os 

participantes, após a leitura, poderão dar contribuições para o referido projeto. O 

grupo de professores, também poderá aplicar as atividades com os seus alunos, 

fazendo observações quanto à utilidade, facilidade e dificuldades encontradas. 



Ao término de cada dia de aplicação do projeto será feita uma avaliação (em 

formulário específico, o qual será respondido pelos alunos participantes, em relação 

à(s) atividade(s) desenvolvida(s). 

Ao final da aplicação da proposta de intervenção pedagógica, será realizado 

um momento de exposição dos jogos e materiais utilizados para a comunidade 

escolar, onde os alunos participantes do projeto poderão repassar aos demais 

colegas o que aprenderam, e desta forma valorizar a participação e a aprendizagem. 

Esta atividade servirá como momento de avaliação de todos os trabalhos 

realizados. 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 A Importância do Lúdico no Ensino da Matemática 

 O ensino da Matemática muitas vezes está centrado na transmissão de 

conteúdos, aulas expositivas e resolução de lista de exercícios, de forma mecânica, 

sem nenhum sentido para o aluno. Para que a prática pedagógica se torne mais 

atrativa e significativa é importante que o professor atue como articulador no 

processo ensino/aprendizagem fazendo uso de metodologias que venham de 

encontro às necessidades atuais da Educação. O ensino da Matemática deve 

possibilitar que o aluno reflita sobre a aplicação dos conteúdos em sua vida diária e 

que use a Matemática de forma prática e adequada. 

As Diretrizes Curriculares da disciplina de Matemática (2008) esclarecem que: 

 
[…] 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).  

 
Com o intuito de atribuir significado as ideias e conteúdos matemáticos, pode-

se afirmar que o lúdico tem um caráter fundamental no ensino desta disciplina. É um 

recurso pedagógico que, quando utilizado adequadamente, contribui para o 

desenvolvimento cognitivo das crianças e dos adolescentes.  

Uma justificativa para utilização dos jogos nas aulas de Matemática diz 

respeito à praticidade, utilidade e facilidade, pois podem ser aplicados em diferentes 

contextos, situações, conteúdos e finalidades. Os jogos matemáticos são formas 



diferentes, interessantes e agradáveis de fixar conceitos e de desenvolver o 

pensamento lógico do aluno. Ribeiro (2009) justifica a inserção dos jogos nas aulas 

de Matemática analisando que: 

 
A inserção dos jogos no contexto escolar aparece como uma possibilidade 
altamente significativa no processo de ensino-aprendizagem, por meio do 
qual, ao mesmo tempo em que se aplica a ideia de aprender brincando, 
gerando interesse e prazer, contribui-se para o desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e social dos alunos (RIBEIRO, 2009, p. 19). 

 
A criança e o adolescente que brinca ou joga, desenvolve sua capacidade de 

questionar, buscar soluções, avaliar atitudes, resolver situações problemas com 

mais facilidade, além de desenvolver funções psicossociais, afetivas e intelectuais 

básicas em seu desenvolvimento. O jogo também desenvolve a imaginação, 

contribuindo para o desenvolvimento da abstração. 

Ribeiro (2009) destaca as diversas aplicações dos jogos na disciplina de 

Matemática: 

 
Um jogo desenvolvido pelo professor pode contemplar diferentes objetivos 
em relação ao ensino de Matemática, dentre os quais se destacam: 
Exercitar o domínio de determinados algoritmos, desenvolver habilidades de 
cálculo mental, construir determinadas ideias matemáticas, bem como 
explorar dificuldades encontradas em conteúdo específico. Paralelamente, o 
trabalho com o jogo, pode estimular a formação de atitudes pessoais, tais 
como respeito aos colegas, cooperação e iniciativa. (RIBEIRO, 2009, p. 38). 

 
O professor, ao optar pelo jogo como estratégia de ensino, deve ter a intenção 

de propiciar a aprendizagem. Ao fazer isto, ter como propósito o ensino de um 

conteúdo ou de uma habilidade. Dessa forma, o jogo escolhido deverá permitir o 

cumprimento destes objetivos. 

O jogo para ensinar Matemática, deve cumprir o papel auxiliar no ensino do 

conteúdo, propiciar a aquisição de habilidades, permitir o desenvolvimento cognitivo, 

estar perfeitamente localizado no processo que leva a criança do conhecimento 

básico, para o conhecimento elaborado. 

A utilização do jogo como estratégia de ensino nas aulas de Matemática traz 

implicações bem amplas. Em primeiro lugar, por ser uma atividade livre e 

espontânea, implica na possibilidade da criança ou adolescente revelar o seu próprio 

ser e exibir comportamentos sociais, cognitivos e efetivos, próprios a sua cultura. 

Também a interação professor/aluno é alterada quando se utiliza jogos em sala de 

aula e isto ocorre, principalmente, porque o professor perde seu papel de detentor 



do saber, de controlador ou de orientador, para ser mais um parceiro, um 

companheiro, um mediador ou alguém que se expõe e faz descoberta junto com os 

alunos, oportunizando a compreensão de que não existe verdade pronta. 

O jogo também proporciona um ambiente favorável à motivação do aluno, não 

apenas pelos objetos que o constituem, mas pelos desafios das regras impostas por 

uma situação imaginária. Em seu aspecto pedagógico, se apresenta produtivo ao 

professor que busca nele um aspecto instrumentador e facilitador da aprendizagem 

do aluno. 

É o que se evidencia da importância do trabalho com jogos nas aulas de 

Matemática: 

 
Em contraposição a um modelo de escola que privilegia atividades 
repetitivas e rotineiras sem qualquer estímulo a criação e a investigação, um 
trabalho com jogos matemáticos pode representar a mudança para uma 
nova configuração escolar, voltada ao desenvolvimento de sujeitos críticos, 
criativos, reflexivos, inventivos, entusiastas, num exercício permanente da 
promoção da autonomia. (RIBEIRO, 2009, p. 24).  

  
Os jogos podem ser incluídos e adaptados a qualquer proposta pedagógica, 

podendo servir tanto para promover a criatividade e o pensamento reflexivo do 

aluno, quanto para reforçar atividades e conteúdos. Faz-se importante resgatar, da 

própria história da Matemática, determinados enigmas desafios e jogos, para 

explorá-los dentro do ensino. Tais atividades enfatizam a elaboração de estratégias e 

procuram mostrar, que os jogos podem contribuir para a compreensão de 

importantes conceitos e métodos matemáticos, considerando sempre os interesses 

específicos, o desenvolvimento do raciocínio lógico–matemático e o ensino de 

determinados conceitos. 

É função da escola ensinar o aluno a gostar de aprender, a transformar 

informação em conhecimento, ensinar a escolher e a organizar-se, ensinar ter 

capacidade de concentração, integridade social e equilíbrio emocional, além de 

adquirir novos conhecimentos e mudar atitudes. Para isto o professor deve também 

estar disposto a aprender, pesquisar e buscar novas metodologias que aproximem o 

conhecimento e as informações, despertando o interesse e motivando o aluno para 

a aprendizagem. 

 

 

 



4.2 O Jogo e a Resolução de Problemas 

Dentre muitos objetivos da Matemática, um, certamente é consensual: 

Ensinar a resolver problemas. As discussões em torno da resolução de problemas 

referem-se à possibilidade de se ensinar o conteúdo por meio de resolução de 

problemas. Pode-se mostrar ao aluno como o conhecimento é construído e também 

se pode refletir sobre a possibilidade de desenvolver habilidades para solucionar 

problemas semelhantes ou de gerar estruturas para a solução de problemas futuros.  

Dante1 (2003), citado nas Diretrizes Curriculares da disciplina de Matemática, 

afirma que: 

 
[…] um dos desafios do ensino da Matemática é a abordagem de conteúdos 
para a resolução de problemas. Trata-se de uma metodologia pela qual o 
estudante tem oportunidade de aplicar conhecimentos matemáticos 
adquiridos em novas situações, de modo a resolver a questão proposta. 
(PARANÁ, 2008, p. 63). 

 
Devemos lembrar que, a maneira de pensar de um adulto é muito diferente de 

uma criança e que varia de uma a outra. Também que não existe um único método 

de resolver um problema e a melhor maneira de agir quando uma criança erra é 

levá-la a refletir sobre as inúmeras possibilidades de análise deste erro, e a partir 

destas análises, incentivá-la a encontrar o caminho para resolver o problema. Nessa 

perspectiva, Grando (2008) afirma que: 

 
[…] atividades com jogos podem representar um importante recurso 
pedagógico, pois representam uma forma interessante de propor problemas 
ao aluno, pelo seu modo atrativo e pelo favorecimento da criatividade na 
elaboração de estratégias do jogo. Concebe o jogo como um simulador de 
situações-problemas, que exigem o planejamento de ações a fim de vencê-
lo. (GRANDO, 2008, p. 14). 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) da disciplina de Matemática 

evidenciam a relevância dos jogos no ensino, considerando-os como desafios que 

geram interesse e prazer: 

 
[…] um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam 
no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos 
façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a 
potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se 
deseja desenvolver. (BRASIL, 1998, p.35). 
 

                                                             
1.
 DANTE, L. R. Didática da Resolução de Problemas de Matemática. São Paulo: Editora Ática, 

2003. 
 



 Partilhando do mesmo pensamento Ribeiro (2009), analisa que: 

[…] no enfrentamento de situações vivenciadas ou simuladas no jogo, as 
quais demandam refletir, analisar e criar estratégias para resolver 
problemas, estabelece-se um caminho para o desenvolvimento do 
pensamento abstrato. (RIBEIRO, 2009, p. 19). 

 
A mesma autora afirma também que a exploração de jogos no contexto 

educativo das aulas de Matemática apresenta-se como um dos caminhos para o 

desenvolvimento de atividades de resolução de problemas. A atividade com jogos 

possibilita a resolução de problemas, pois envolve o aluno num processo de 

reflexão, análise e busca por uma solução, além disso, ele levanta hipóteses, testa 

conhecimentos já adquiridos e estabelece conexões. Todo jogo, portanto, pode ser 

considerado como um problema, e o objetivo principal é encontrar formas de 

solucioná-lo, analisando os erros e acertos, prevendo e antecipando jogadas. 

 Souza (2013) faz um paralelo entre os passos da resolução de problemas 

estabelecidos por Polya e os jogos na disciplina de Matemática, destacando que: 

 
Segundo Polya (2006), o processo para resolver um problema segue os 
seguintes passos: 1º é preciso compreender o problema; 2º é preciso criar 
um plano para a resolução do problema; 3º deve-se executar o plano e 4º 
deve-se examinar a solução obtida. Esses passos também podem ser 
seguidos durante um jogo, isto é, deve-se: 1º compreender o jogo; 2º é 
preciso criar um plano para realizar as jogadas; 3º executa-se o plano e, por 
fim, examina-se a solução obtida, ou seja, a estratégia escolhida permitiu 
ganhar ou perder o jogo. (SOUZA, 2013, p. 02). 

  

Para isso, o professor precisa incentivar a análise da resolução de problemas, 

propor discussões, para que os alunos desenvolvam a capacidade de verificar 

diferentes estratégias, estabelecer hipóteses e buscar soluções. 

 

4.3 Jogos Virtuais no Ensino da Matemática 

Nos tempos atuais, a informática vem tornando-se um recurso potente e 

renovador da educação. Pais (2010), destaca que “[...] os recursos digitais, tal como 

a Internet, se constituem em um importante meio para a obtenção de informações, 

sendo estas entendidas como matéria prima para a elaboração do conhecimento.” 

(PAIS, 2010, p. 20). Milani (2001) reforça que: “o computador, símbolo e principal 

instrumento do avanço tecnológico, não pode mais ser ignorado pela escola.” 

(MILANI, 2001, p.175). No entanto, o professor tem como principal desafio, aliar todo 

o potencial dessa tecnologia a serviço do aperfeiçoamento do processo educativo, 



levando em consideração o projeto pedagógico da instituição de ensino e o objetivo 

da formação do futuro cidadão.   

A variedade de programas educacionais e as diferentes modalidades de uso 

de computador mostram que esta tecnologia pode ser bastante útil no processo 

educativo. Na verdade a introdução do computador na Educação tem provocado 

mudanças significativas na concepção de ensino e de aprendizagem. Assim 

Gonçalves (2010) menciona que: 

 
[...] seria um contrassenso desperdiçar o recurso da informática, em 
especial os jogos online na Educação Matemática, visto o espaço disponível 
nas escolas, a facilidade e o prazer que os alunos tem em utilizar esses 
recursos. (Gonçalves, 2010, p. 07). 

 
Os jogos servem para provocar a reflexão. Mesmo um programa ou um jogo 

online que poderia ser usado apenas como divertimento ou como jogo motivador, se 

o professor souber usá-lo para provocar a discussão entre os alunos sobre a 

atividade e vinculá-lo aos conceitos das disciplinas, converte-se numa importante 

experiência educacional. 

Os jogos virtuais, se utilizados com fins pedagógicos, podem contribuir para a 

aquisição de conceitos, revisar e aprofundar conteúdos, além proporcionar 

atividades que favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

Entretanto, para que o uso de tecnologia na educação seja viável, torna-se 

necessário muitas vezes adequar metodologias, desenvolver novas formas de 

integração entre os diferentes softwares midiáticos, levando em consideração os 

objetivos pedagógicos a serem alcançados. Ainda mais importante que o software, 

em si, é o modo como ele é utilizado. 

A escolha do software ou mídia a ser utilizado, precisa estar fundamentada na 

proposta pedagógica de Matemática da escola, tendo em vista, que não se faz uma 

proposta de ensino para se usar um software, ao contrário, escolhe-se o software 

em função da proposta de ensino adotada.   

A introdução das tecnologias no ensino da Matemática decorre da 

necessidade instrumental que auxilia a efetivação de um projeto pedagógico, que 

proponha inovações significativas e críticas, pois na atualidade, não se concebe um 

ensino de Matemática baseado na mera transmissão de enunciados e fórmulas, o 

que leva a reforçar uma prática pedagógica ultrapassada. Baseia-se também nas 

necessidades impostas pela sociedade, que exige um profissional capaz de produzir 



conhecimentos a partir da reflexão de sua prática e na interação com os outros e, 

também, capaz de enfrentar desafios, principalmente o de buscar novas formas de 

atuação.  

 

5 MATERIAL DIDÁTICO 

O professor enquanto articulador do processo ensino-aprendizagem tem na 

prática pedagógica o centro de sua ação docente, pois dela decorre o uso de 

metodologias diversificadas, as quais precisam estar voltadas às necessidades de 

uma educação direcionada as demandas atuais.  

As disciplinas do currículo escolar necessitam de um redimensionamento 

pedagógico para que possa dar conta do ensino oferecido aos estudantes. Sendo 

assim, a disciplina de Matemática por sua vez pode e deve contribuir para que o 

aluno não seja apenas um sujeito passivo no recebimento do conteúdo a ser 

trabalhado, isto é, um mero espectador do que se apresenta enquanto objeto de 

estudo, consequentemente alheio a realidade da vida diária, mas sim que 

compreenda esse objeto de estudo e seu uso enquanto favorecedor de inserção no 

convívio social e, a partir dele, tome iniciativas e decisões, numa perspectiva 

autônoma, participando de forma ativa do processo de construção do próprio 

conhecimento. 

Nesse sentido a presente proposta de intervenção pedagógica busca oferecer 

aos estudantes possibilidades de trabalho com os conteúdos matemáticos utilizando 

o jogo e atividades lúdicas como estratégia de ensino. Considera-se que o lúdico 

ainda está presente na faixa etária dos alunos que participarão da proposta de 

trabalho a ser desenvolvida, que é um mecanismo que envolve o desejo e o 

interesse e proporciona o desafio a ser desvendado. 

 Através do jogo propicia-se a motivação ao participante de conhecer seus 

limites e as possibilidades de superação, adquirindo confiança e coragem para 

arriscar-se, desta forma, o educando constrói, pensa e descobre a Matemática. 

Sendo assim, ao jogar, o educando busca solução a de problemas, testa e refuta 

hipóteses, apura o desenvolvimento da capacidade de observação, de raciocínio e 

das relações de trocas de experiências, em grupo pode colocar em conflito 

diferentes pontos de vista, problematizando, construindo e reconstruindo o 

conhecimento matemático. 

Starepravo (2009) menciona que: 



 
Os jogos exercem um papel importante na construção dos conceitos 
matemáticos por se constituírem em desafios aos alunos. Por colocar as 
crianças constantemente diante de situações-problema, os jogos favorecem 
as (re) elaborações pessoais a partir de seus conhecimentos prévios, pois 
na solução dos problemas apresentados pelos jogos, os alunos levantam 
hipóteses, testam sua validade, modificam seus esquemas de 
conhecimento e avançam cognitivamente. (STAREPRAVO, 2009, p. 19).  

 
Neste contexto o professor de Matemática pode pensar no jogo como 

estratégia de ensino, fornecendo informações para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico, aliado ao incentivo às descobertas, à criatividade e à criticidade considerando 

que os jogos dão significado ao processo de memorização e aquisição dos 

conteúdos matemáticos. Vale acrescentar que também se faz necessária a 

discussão sobre o jogo, para que o aluno possa a partir deste, associar o 

conhecimento adquirido às questões práticas e próprias da Matemática enquanto 

disciplina do currículo escolar. 

Ribeiro destaca que: 

 
[...] um trabalho com jogos matemáticos pode representar a mudança para 
uma nova configuração escolar, voltada ao desenvolvimento de sujeitos 
críticos, reflexivos, entusiastas, num exercício permanente de promoção 
humana. (RIBEIRO, 2009, p. 24). 

 
Assim pode-se afirmar que o jogo também oferece a oportunidade aos alunos 

de pensarem e explicarem o raciocínio utilizado para encontrar as soluções dos 

problemas propostos, fator este preponderante na construção do conhecimento em 

sala de aula, ou seja, aproximar a teoria e a prática durante o processo de 

ensino/aprendizagem da Matemática, tornando-o num conteúdo vivo e cheio de 

significados. 

Além da utilização de jogos matemáticos construídos a partir de materiais 

diversos, desafios e adivinhações numéricas, vê-se oportuno o uso da tecnologia 

disponível nas escolas. Ao usar a tecnologia como ferramenta pedagógica, 

softwares e jogos virtuais, é possível ajudar os alunos a terem sucesso em 

determinados conteúdos, pode tornar as aulas de Matemática mais dinâmicas e a 

aprendizagem dos conteúdos mais eficiente. 

A utilização das tecnologias no ensino da Matemática através do uso dos 

recursos tecnológicos pode contribuir para ampliar o conhecimento matemático. 

Rompe desta forma com a linearidade no ensino de alguns conteúdos e oportuniza o 

uso de novas ferramentas de aprendizagem onde durante o processo 



ensino/aprendizagem, o professor oportuniza o aluno a sentir-se capaz de construir 

o conhecimento matemático, possibilitando momentos de análise, reflexão, 

discussão dos conceitos e investigação dos resultados obtidos. 

Nessa perspectiva, a presente proposta de intervenção pedagógica consiste 

em buscar através dos jogos, momentos lúdicos com participação dos estudantes 

em atividades prazerosas e significativas que possam contribuir no processo de 

apropriação dos conteúdos da Matemática e colaborar com a minimização das 

dificuldades de aprendizagem na disciplina. 

O material didático está dividido em etapas, sendo indicado o número de 

aulas preestabelecido para cada etapa. Está organizado em planos de aulas, os 

quais indicam o tema, objetivos, justificativa, encaminhamentos metodológicos, 

recursos didáticos, critérios e instrumentos de avaliação para cada etapa.  

 

ETAPA 1 – 1 AULA 

 

TEMA: Apresentação do projeto de intervenção pedagógica na escola. 

CONTEÚDO: Projeto de intervenção pedagógica. 

OBJETIVOS: Expor aos alunos, pais, responsáveis e comunidade escolar o projeto 

de intervenção pedagógica; Esclarecer dúvidas em relação à aplicação do projeto; 

Motivar os alunos a participar das atividades. 

JUSTIFICATIVA: É importante que pais e alunos compreendam os objetivos do 

projeto de intervenção pedagógica e como se dará o seu desenvolvimento para que 

se obtenha êxito na aplicação.  

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADE 1: Reunir em momento pré-determinado, alunos que participarão do 

projeto de intervenção pedagógica, pais ou responsáveis por estes alunos, direção, 

equipe pedagógica e professores da instituição de ensino para apresentação do 

projeto, exposição da justificativa, problemática, objetivos, estratégias de ação, datas 

e horários de desenvolvimento das atividades. 

Registrar todos os encaminhamentos em ata própria da instituição de ensino, com 

assinatura dos presentes. 

Solicitar aos pais e responsáveis a assinatura da ficha de autorização para que os 

alunos participem das atividades em contraturno. 



A apresentação será feita através da utilização de slides explicativos com todas as 

informações necessárias sobre o desenvolvimento do projeto. 

Será disponibilizado um momento para esclarecimento de dúvidas. 

RECURSOS DIDÁTICOS: Projetor multimídia, caixas de som, fichas de autorização. 

CRITÉRIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Participação dos presentes. 

 

ETAPA 2 – 4 AULAS 

 

TEMA: Importância do estudo da Matemática; Jogos envolvendo adivinhações 

aritméticas e desafios matemáticos. 

CONTEÚDO ESTRUTURANTE: Números e Álgebra. 

CONTEÚDOS BÁSICOS: Aplicação de operações básicas em jogos de 

adivinhações e desafios matemáticos. 

OBJETIVOS: Despertar o interesse ao estudo da Matemática; Identificar a 

importância da Matemática no desenvolvimento do raciocínio e resolução de 

problemas; Possibilitar uma aprendizagem significativa através da utilização de 

jogos matemáticos e atividades lúdicas. 

JUSTIFICATIVA: Muitas vezes a Matemática é vista pelos alunos como uma 

disciplina difícil e sem aplicação prática. Pretende-se proporcionar um momento de 

reflexão sobre a Matemática, salientando que é uma disciplina que está presente em 

praticamente todas as profissões e discutir sobre a necessidade do mercado de 

trabalho de dispor de profissionais que tenham facilidade com cálculos, capacidade 

de raciocínio rápido e resolução de problemas. 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS:  

ATIVIDADE 1: Assistir a reportagem: “Profissionais que dominam os números são 

mais valorizados”, exibida no Jornal Hoje, edição do dia 19/05/2014, disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/05/profissionais-que-dominam-os-

numeros-sao-mais-valorizados.html 

- Discutir com os alunos os pontos principais da reportagem; 

- Identificar, a partir da reportagem assistida, as diversas áreas de aplicação da 

Matemática; 

- Solicitar aos alunos se concordam com a afirmação: “Profissionais que dominam os 

números são mais valorizados”; 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/05/profissionais-que-dominam-os-numeros-sao-mais-valorizados.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/05/profissionais-que-dominam-os-numeros-sao-mais-valorizados.html


ATIVIDADE 2: Montar um painel, onde os alunos deverão expressar qual a maior 

dificuldade na disciplina de Matemática, identificar o que mais gosta ou tem 

facilidade na disciplina e sugerir algo que gostaria de aprender. Este painel ficará 

exposto no mural da sala de aula. 

ATIVIDADE 3: Entregar um questionário aos alunos, onde deverão responder 

questões referentes à disciplina de Matemática e utilização de jogos e atividades 

lúdicas no ensino da Matemática (Apêndice I). O questionário servirá para análise e 

intervenções do professor durante as aulas. 

Observação: Ao final da intervenção será aplicado outro questionário, com questões 

semelhantes para identificar se houve mudanças significativas em relação às 

respostas dadas inicialmente pelos alunos. 

ATIVIDADE 4: Apresentar aos alunos algumas adivinhações aritméticas e desafios 

matemáticos.2 

Inicialmente serão propostas algumas adivinhações aos alunos, depois os alunos 

serão questionados sobre as possíveis regras, ou formas de se chegar ao resultado; 

Análise de algumas destas adivinhações, explicando os conceitos matemáticos 

envolvidos. 

Ficha 1: Adivinhando o número escolhido 

Entregar as seis cartelas e solicitar que um colega escolha um número, anotar e 

manter sigilo sobre o número escolhido. 

Peça para ele identificar as cartelas que contenham o número escolhido. 

Com alguns cálculos você adivinhará o número. 

 

16 17 18 19  4 5 6 7  1 3 5 7 

20 21 22 23 
 

12 13 14 15 9 11 13 15 

24 25 26 27 
 

20 21 22 23 17 19 21 23 

28 29 30 31 
 

28 29 30 31 25 27 29 31 

48 49 50 51 
 

36 37 38 39 33 35 37 39 

52 53 54 55 
 

44 45 46 47 41 43 45 47 

56 57 58 59 
 

52 53 54 55 49 51 53 55 

                                                             
2
 As fichas de atividades 1, 2 e 3, foram adaptadas do livro “Mágicas Matemáticas e outros mistérios”. 



60 61 62 63 
 

60 61 62 62 57 59 61 63 

 
 

  

2 3 6 7 
 

8 9 10 11 32 33 34 35 

10 11 14 15 
 

12 13 14 15 36 37 38 39 

18 19 22 23 
 

24 25 26 27 40 41 42 43 

26 27 30 31 
 

28 29 30 31 44 45 46 47 

34 35 38 39 
 

40 41 42 43 48 49 50 51 

42 43 46 47 
 

44 45 46 47 52 53 54 55 

50 51 54 55 
 

56 57 58 59 56 57 58 59 

58 59 62 63 
 

60 61 62 63 60 61 62 63 

 

Desvendando o segredo: Você deverá somar apenas os primeiros números que se 

encontram à esquerda de cada cartela. A soma será o número escolhido. 

Ficha 2: Raiz cúbica instantânea 

Serão anotados na lousa os cubos dos números inteiros de 1 a 10 e solicitado que 

um aluno pense em um número de 11 a 99, mantenha-o em segredo e calcule seu 

cubo, para isso pode ser utilizada uma calculadora. A partir do resultado, pode-se 

adivinhar o número pensado. 

1³ = 1 6³ = 216 

2³ = 8 7³ = 343 

3³ = 27 8³ = 512 

4³ = 64 9³ = 729 

5³ = 125 10³ = 1000 

 

Examinada a tabela, verifica-se que cada um dos dez cubos termina com um 

algarismo diferente. 

Exemplo: Se a pessoa escolher um número, calcular seu cubo e obtiver o resultado 

79507, o algarismo da unidade será o número 3, pois é o cubo que termina com este 

mesmo algarismo. Desconsideram-se os três últimos algarismos e verifica-se na 



tabela qual o cubo mais próximo menor (ou igual) a 79. Verifica-se que é o 4. Este 

será o algarismo das dezenas do número pensado. O número pensado será o 43. 

Outro exemplo: A pessoa pensou no número 37. Calculou o seu cubo: 50653. O 

algarismo da unidade será 7, pois é o cubo que termina com este algarismo. 

Desconsideram-se os três últimos algarismos e encontra-se o cubo mais próximo 

(menor ou igual) a 50, ou seja, 27, logo o algarismo da dezena será o 3. 

FICHA 3: Diferença entre eles e elas 

Dobra-se uma folha sulfite em 8 partes fazendo vincos de modo a recortá-las sem o 

uso de tesoura. Recortam-se as partes e distribui 4 para pessoas do sexo feminino e 

4 para pessoas do sexo masculino. Pede-se então que as pessoas escrevam o 

nome da comida, time, cor e passatempo preferido. Recolhem-se as fichas e a partir 

da leitura revela-se o sexo da pessoa. 

Observação: Deve-se tomar cuidado para distribuir os quatro pedaços dos cantos da 

folha a pessoas de um sexo (mulheres, por exemplo) e os demais pedaços, do 

centro da folha, aos homens. Os pedaços dos cantos terão apenas dois vincos e os 

do centro terão três vincos. 

Esta atividade possibilita o desenvolvimento da atenção e curiosidade. Também 

pode ser utilizada para retomar conceitos básicos da Geometria como retas 

paralelas, perpendiculares, etc. 

Observação: Algumas destas atividades serão confeccionadas pelos próprios 

alunos, para que possam utilizá-las em casa, com seus familiares e com outros 

colegas. 

ATIVIDADE 2: Desafios com dominós3. 

Com as 28 peças de dominós viradas para baixo, pede-se a um aluno que retire 

uma peça qualquer e a verifique sem mostrá-la aos demais participantes. 

Em seguida, o participante deve realizar as seguintes operações: 

- Escolhe um dos dois números presentes na peça selecionada (aquele que 

desejar); 

- Multiplica o número escolhido por 2 e ao produto de tal multiplicação soma-se 4, e 

o resultado obtido multiplica-se por 5; 

- Ao resultado soma-se o outro número da peça e diz-se ao professor o resultado 

obtido. 

                                                             
3
 Atividade retirada do livro “Jogos de Matemática e de Raciocínio Lógico”. 



- Para descobrir a peça escolhida, basta subtrair 20 do número mencionado pelo 

participante. 

Exemplo: A peça escolhida for a (3,5). Escolhido o 3 para realizar as operações: 

Seguindo-se os passos descritos: 

3x2=6 → 6+4=10 → 10x5=50 → 50+5=55 → 55-20=35 

Logo a peça é formada pelos números 3 e 5. 

Após realizar a atividade com os alunos, analisar os motivos pelos quais o truque 

sempre funciona e questionar quanto aos conceitos e generalizações matemáticas a 

ele aplicadas. 

ATIVIDADE 3: Desvendando desafios matemáticos. 

Será fornecida aos alunos uma lista de problemas e desafios que envolvem cálculos 

simples e raciocínio lógico. Os desafios devem ser resolvidos em duplas, marcando-

se o tempo para resolvê-las. As questões serão corrigidas, marcando-se em uma 

planilha no quadro-negro, a pontuação referente a cada equipe. Na sequência será 

feita correção coletiva, onde cada dupla poderá expor as estratégias de resolução 

utilizadas. Ao final todos os alunos serão premiados, independente da pontuação 

obtida. 

 

1- Meu tio tem um irmão que não 

é meu tio. Quem é? 

6- Pode um homem casar-se com a irmã 

de sua viúva? 

2- Certo dia Roberta me disse: 

“Anteontem tinha 20 anos e no 

próximo ano completarei 23”. 

Quando é o aniversário de 

Roberta? 

7- O filho de Roberto tem duas mochilas. 

Dentro de cada mochila há três bolsas. Em 

cada bolsa têm 3 estojos. Em cada estojo, 

cinco lápis? Quantos lápis Roberto têm? 

3- Você está competindo em uma 

corrida de 1500 metros e, 

depois de muito esforço, 

consegue ultrapassar o 

terceiro pouco antes de 

transpor a linha de chegada. 

Qual a sua colocação? 

8-Uma garrafa custa R$ 1,10. A garrafa 

sozinha vale 1 real a mais do que a 

tampinha. Qual é o preço da garrafa e qual 

é o preço da tampinha? 

4- Depois de amanhã será sexta- 9- É possível que um mês comece na 



feira. Que dia da semana foi 

anteontem? 

terça-feira e termine também na terça-

feira? 

5- Um caracol sobe por uma 

árvore de 18 metros de altura. 

Durante o dia avança 4 

metros, mas a noite escorrega 

e regride 2 m. Quanto tempo 

levará para alcançar o topo da 

árvore? 

 

10- Um pai e seu dois filhos, um menino e 

uma menina, pretendem cruzar um rio 

muito profundo, mas dispõem apenas de 

um bote que suporta até 90 kg. Seus 

respectivos pesos são de 90 kg, 50 kg e 

40 kg. O que os três podem fazer para 

chegarem até a outra margem do rio? 

 

 

Fonte: Livro: “Jogos de Matemática e Raciocínio Lógico”. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: Televisão, pendrive, folha sulfite, caneta, pincel atômico, 

quadro-negro. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Participação dos alunos nas discussões, realização 

das atividades e análises das respostas nos questionários. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Ficha avaliativa da atividade desenvolvida. 

(Apêndice II). 

 

ETAPA 3 – 4 AULAS 

 

TEMA: Jogos antigos. 

OBJETIVO: Contribuir para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; 

Conhecer o histórico da utilização dos jogos no ensino da Matemática; Conhecer e 

utilizar as regras específicas de cada jogo; Despertar a curiosidade dos alunos pela 

Matemática. 

JUSTIFICATIVA: É muito importante que os alunos conheçam e compreendam o 

contexto histórico dos conceitos estudados. Segundo as Diretrizes Curriculares da 

disciplina de Matemática (2008), a abordagem histórica na disciplina, deve vincular 

as descobertas matemáticas aos fatos sociais e políticos, sendo um elemento 

orientador na elaboração de atividades e busca de referências para compreender 

melhor os conceitos matemáticos. 

 



ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADE 1: Apresentação de slides sobre a história dos jogos, tendo como base 

o texto disponível em: http://demonweb.wordpress.com/2008/06/18/uma-breve-

historia-dos-jogos/ 

ATIVIDADE 2: Apresentação aos alunos de alguns jogos antigos: Senat, Gamão, 

Mancala, Xadrez, Jogo do Bozó, apresentando as regras de como jogar cada um 

deles. 

Observação: Ao final da unidade didática há uma lista com sugestões de sites e 

vídeos que esclarecem as regras de cada jogo. 

Organizar a turma em grupos e entregar os tabuleiros e as regras do jogo. 

Marcar um determinado tempo para que os alunos possam manipular o jogo e 

adaptarem-se as regras. 

Em forma de rodízio, ir trocando os grupos para que todos os alunos possam 

participar de todos os jogos. 

 

Figura 1 – Jogos antigos 

SENAT 

 

Fonte: 

http://www.jogos.antigos.nom.br/senat.asp 

MANCALA 

 

 

Fonte: http://mindlabcolegiao.wordpress. 

com/2010/03/31/mancala/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XADREZ 

Fonte: 

http://www.culturamix.com/cultura/curiosidad

es/o-que-e-o-jogo-de-xadrez 

 GAMÃO 

 

 

Fonte: http://www.jogodegamao.com.br/ 

http://demonweb.wordpress.com/2008/06/18/uma-breve-historia-dos-jogos/
http://demonweb.wordpress.com/2008/06/18/uma-breve-historia-dos-jogos/
http://www.jogos.antigos.nom.br/senat.asp
http://mindlabcolegiao.wordpress/
http://www.culturamix.com/cultura/curiosidades/o-que-e-o-jogo-de-xadrez
http://www.culturamix.com/cultura/curiosidades/o-que-e-o-jogo-de-xadrez


ATIVIDADE 3: Discussões com o grupo de alunos sobre qual foi o jogo que mais 

gostaram pedir que cada aluno relate quais as melhores jogadas, quais os 

procedimentos realizados para ganhar o jogo. 

ATIVIDADE 4: Produzir um relatório (individual ou em duplas), sobre os jogos 

utilizados durante a aula. 

RECURSOS DIDÁTICOS: Projetor multimídia, folha sulfite e jogos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Participação no jogo, envolvimento dos alunos, 

participação nas discussões. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Relatório produzido pelos alunos e ficha 

avaliativa da atividade. 

 

ETAPA 4 – 4 AULAS 

 

TEMA: Matemática Lúdica: Brincadeiras que ajudam a aprender Matemática. 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: Números e Álgebra. 

CONTEÚDOS BÁSICOS: Operações fundamentais, números naturais. 

OBJETIVOS: Propiciar a compreensão lógica dos conteúdos através dos jogos de 

regras e estimular o raciocínio; Explorar dificuldades encontradas em conteúdos 

específicos da Matemática; Possibilitar uma aprendizagem significativa através da 

utilização de jogos matemáticos e atividades lúdicas. 

JUSTIFICATIVA: Saber utilizar adequadamente as operações básicas é pré-

requisito para compreensão de outros conceitos na disciplina de Matemática. As 

Diretrizes Curriculares da disciplina de Matemática (2008) propõe um ensino da 

Matemática de forma contextualizada, superando abordagens fragmentadas como 

se os conteúdos de ensino existissem em patamares distintos e sem vínculos. 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS:  

ATIVIDADE 1: Assistir ao vídeo da música “Os números” de Raul Seixas, disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=CLOB0TTluTI 

Entregar cópia impressa da música aos alunos (Anexo I). 

Propor um desafio aos alunos, para que em grupos de no máximo 4 alunos, 

inventem mais uma ou duas estrofes para a música, utilizando outros números. 

(Será disponibilizado um tempo de 20 a 30 minutos para realização desta atividade). 

Como desafio para as próximas aulas os alunos deverão criar um novo ritmo para a 

música, incluindo as estrofes produzidas por todos os alunos. 

https://www.youtube.com/watch?v=CLOB0TTluTI


ATIVIDADE 2: Jogo Feche a Caixa4: O jogo consiste em tentar fechar a caixa 

(tabuleiro), utilizando para isso o resultado obtido no lançamento de 2 dados. 

COMO JOGAR:  

- Organizados em duplas, cada jogador inicia com 100 pontos. 

- O jogador lança os dois dados e decide quais os números do painel ele irá cobrir 

para que a soma encontrada coincida com o total de pontos obtidos nos dados. 

- Exemplo: Se tirar seis e quatro a soma é dez. Logo, ele poderá fechar qualquer 

combinação que totalize dez. 

- Este mesmo jogador continuará a jogar enquanto as somas obtidas nos 

lançamentos dos dados lhe permitir fechar casas abertas. 

- Quando fechar os números 7,8 e 9, o jogador passa a utilizar apenas um dado. 

- Quando não for mais possível realizar uma combinação com o total dos dados, ele 

soma as casas de números que não foram fechadas e desconta dos 100 pontos que 

tinha inicialmente, passando a vez ao próximo jogador. 

 

VENCEDOR: Ao final de um número pré-definido de jogadas, o que dispor de maior 

pontuação. 

Figura 3 – Jogo “Feche a caixa” 

 

Fonte: Autora do trabalho 

 

                                                             
4
 O jogo “Feche a Caixa” é uma adaptação do jogo online. 



     ATIVIDADE 4: No laboratório de informática, acessar o site da revista Nova 

Escola, no jogo “Feche a caixa”, disponível em: 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/feche-caixa-

428064.shtml  

O objetivo do jogo é fechar o maior número de caixas, perdendo o mínimo de 

pontos. É uma excelente atividade para estimular o cálculo mental. 

     ATIVIDADE 5: Jogo “Labirinto da tabuada”, disponível em: 

http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?209_tabuada-2.swf 

O objetivo do jogo é encontrar o caminho do gol, passando pelas casas que 

têm o resultado das tabuadas escolhidas. O jogo desenvolve o raciocínio e estimula 

o cálculo mental. 

ATIVIDADE 6: Elaborar uma autoavaliação dos conceitos aprendidos durante a aula 

RECURSOS DIDÁTICOS: Projetor multimídia, folha sulfite, tabuleiro de jogos, 

marcadores, dados, lápis, laboratório de informática. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Participação dos alunos nas atividades, qualidade das 

atividades produzidas, observação do desenvolvimento dos jogos. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Ficha avaliativa da atividade desenvolvida e 

autoavaliação. 

 

ETAPA 5 – 4 AULAS 

 

TEMA: NÚMEROS INTEIROS 

CONTEÚDO: Números inteiros, expressões numéricas, potenciação. 

OBJETIVOS: Revisar operações com números inteiros; Aplicar as regras de adição, 

subtração, divisão e multiplicação de números inteiros de forma adequada; Aplicar 

as regras de potenciação; Desenvolver habilidades de cálculo mental; 

JUSTIFICATIVA: Percebe-se que muitos alunos têm dificuldade na compreensão 

dos números inteiros e muitas vezes não conseguem evoluir em seu nível de 

aprendizagem, porque não dominam conceitos básicos referentes a este conjunto 

numérico. É preciso propor ações que possibilitem uma melhor compreensão das 

propriedades operatórias dos números inteiros, criando mecanismos capazes de 

fornecer ao aluno, o conhecimento adequado. 

 

 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/feche-caixa-428064.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/feche-caixa-428064.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/swf/jogos/exibi-jogo.shtml?209_tabuada-2.swf


ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADE 1: Primeiro o professor fará uma revisão das operações com números 

inteiros, discutindo e exemplificando as regras para adição, subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação de números inteiros. 

ATIVIDADE 2: Construção da reta numérica em forma de “régua”, a qual servirá de 

apoio para os cálculos que serão realizados. 

ATIVIDADE 3: Na sequencia o professor explica que o jogo “tabuleiro dos números 

inteiros”, que consiste em utilizar os resultados obtidos no lançamento dos três 

dados, realizando com as mesmas operações. 

 

Figura 4 – Modelo “TABULEIRO DOS NÚMEROS INTEIROS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora do trabalho 

Material: Três dados, e marcadores coloridos (no mínimo 20), Tabela do jogo.  

COMO JOGAR: O jogo pode ser realizado em duplas ou em grupos de 4 alunos. 

O jogador lança os 3 dados e deverá realizar uma operação com o resultado obtido.  

O jogador faz ponto sempre que colocar um marcador do lado de outro de mesma 

cor, na horizontal ou vertical, não fazendo ponto se o marcador for colocado na 

diagonal. 



Quando o jogador não conseguir obter resultado no lançamento dos dados, passa a 

vez e o próximo jogador que pode escolher se fará uma operação utilizando os 

resultados obtidos nos dados pelo colega que passou a vez, ou lançar os dados 

novamente. 

Vencerá o jogo o primeiro jogador que fizer mais pontos depois de determinado 

tempo de jogo. 

ATIVIDADE 4: Os alunos receberão uma planilha onde deverão anotar as operações 

realizadas em cada jogada e o resultado obtido. Esta planilha será recolhida e após 

algumas rodadas serão conferidas pelos demais colegas do grupo. 

ATIVIDADE 5: Discussão sobre o jogo, anotar no quadro algumas jogadas para 

verificar se realmente a operação foi realizada corretamente. 

ATIVIDADE 6: JOGO FECHE A CAIXA: NÚMEROS INTEIROS: Mesmas regras do 

Jogo “Feche a caixa”, porém os alunos lançarão 3 dados com contendo números 

positivos e negativos. 

 

Figura 5: Modelo de Tabuleiro Jogo “FECHE A CAIXA – NÚMEROS INTEIROS” 

 

Fonte: Autora do trabalho 

 



ATIVIDADE 7: Jogo do “Sobe e desce” – Números inteiros.5 

COMO JOGAR: Pode ser jogado em duplas ou grupos. O jogador lança dois dados 

de cores diferentes, será identificado que um dos dados terá valores positivos e o 

outro negativo (dado vermelho, valores negativos). Durante o jogo, cada jogador em 

sua vez, lançará os dois dados e deverá adicionar ou subtrair os resultados obtidos, 

subindo ou descendo uma determinada quantidade de casas, colocando seu 

marcador nesta casa. Vence o jogo quem primeiro chegar à casa final (Chegada). 

 

Figura 6: Modelo de Tabuleiro “JOGO DO SOBE E DESCE” 

 

Fonte: Autora do trabalho 

 

ATIVIDADE 8: Jogo do PARE! 

OBJETIVO: Terminar cada linha de operações mais rapidamente que os 

adversários. 

 

                                                             

5
Jogo adaptado de: https://www.youtube.com/watch?v=IAGczKSd848 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IAGczKSd848


COMO JOGAR: 

- O professor vai sortear um número negativo de 3 algarismos para ser anotada na 

1a coluna. 

- Logo após anotar o número todos os participantes devem fazer as operações 

indicadas na 1a linha usando esse número. 

- O primeiro a conseguir realizar todas as operações grita: “Pare!”, e os outros 

devem parar de escrever em suas tabelas. 

- Conferem-se os resultados das operações feitas e cada jogador ganha 10 pontos 

para cada resposta certa. 

 

Modelo de tabela: Jogo do “Pare” 

Nº +2 -5 +8 -20 -55 -31 -26 -3 TOTAL 

          

          

          

 

Ao final de várias jogadas, somam-se os pontos que cada um obteve.  Aquele que 

acumulou mais pontos será o vencedor. 

ATIVIDADE 9: Matix6 

MATERIAL: Tabuleiro (igual ao de damas ou xadrez) e 62 fichas com números 

negativos e positivos, sendo:  

Ficha -10 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 

Quantidade 4 3 3 3 3 3 4 5 5 

Ficha 3 4 5 6 7 8 10 15 Coringa 

Quantidade 5 5 5 5 3 3 3 1 1 

OBJETIVO: Conseguir o maior número de pontos. 

REGRAS: 

1. Distribui-se aleatoriamente num tabuleiro números positivos e negativos e um 

coringa. Antes de começar as equipes devem decidir quem será a linha e quem será 

a coluna. 

2. Tira-se par ou ímpar para decidir quem começa o jogo. 

                                                             
6 Fonte: http://www.mat.ibilce.unesp.br/laboratorio/pages/jogos/matix.htm 



3. A equipe que começar o jogo deve tirar o coringa e a partir dele começar o jogo. 

Se a equipe for coluna, por exemplo, ela deve tirar um número da coluna que estava 

o coringa, somando assim seus primeiros pontos. 

4. Depois é a vez da outra equipe, ela deve tirar um número da linha onde a outra 

equipe havia tirado, somando assim seus primeiros pontos. Em seguida é a vez de a 

equipe coluna tirar um número da coluna onde a outra equipe havia retirado, e assim 

sucessivamente. 

5. O jogo termina quando não houver mais números para serem retirados na coluna 

ou na linha. 

6. Ao final somam-se os pontos obtidos e ganha o jogo quem fizer maior pontuação. 

 

Figura 7: Modelo de Tabuleiro “MATIX” 

 

Fonte: Autora do trabalho 

 

     ATIVIDADE 10: MATIX ONLINE 

Disponível em: http://www.noas.com.br/ensino-fundamental-2/matematica/matix/ 

Nesta atividade, os alunos jogarão o Matix, um jogo em que é preciso fazer mais 

pontos do que o adversário. Para jogá-lo é preciso estratégia e raciocínio rápido. 

RECURSOS DIDÁTICOS: Cartolina, régua, dados, tampinhas tabuleiros, folha 

sulfite, laboratório de informática. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Participação dos alunos nas atividades, qualidade das 

atividades produzidas, observação do desenvolvimento dos jogos. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Planilha de anotações dos resultados das 

jogadas, ficha avaliativa da atividade. 

 

 

 

file:///C:\Users\recepcao\Downloads\Dispon�vel%20em:%20http:\www.noas.com.br\ensino-fundamental-2\matematica\matix\


ETAPA 6 – 4 AULAS 

  

TEMA: Revisando Equações do 1º Grau e expressões algébricas. 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: Números e Álgebra. 

CONTEÚDOS BÁSICOS: Equações do 1º Grau e valor numérico das expressões 

algébricas. 

OBJETIVO: Revisar as regras de resolução de uma equação do 1º grau; Utilizar e 

interpretar expressões algébricas para expressar valores numéricos através de 

incógnitas; Explorar dificuldades encontradas em conteúdo específicos da 

Matemática. 

JUSTIFICATIVA: Conforme as Diretrizes Curriculares da disciplina de Matemática 

(2008), o conceito de álgebra é muito abrangente e possui uma linguagem baseada 

em diversas convenções. O conhecimento algébrico não pode ser concebido de 

forma isolada, mas faz-se necessária uma abordagem pedagógica que articule os 

conceitos atribuindo-lhes significado. 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADE 1: Assistir ao vídeo “Os gênios do Oriente”, disponível em: 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7185 

Solicitar aos alunos que anotem o que acharem de importante no vídeo. 

Utilizar o vídeo como introdução a revisão do conteúdo de Equações do 1º Grau. 

ATIVIDADE 2: Utilizando uma balança construída a partir de material reciclado, 

explicar o que é e como se resolve uma equação do 1º Grau. Utilizar slides que para 

exemplificar situações problemas que envolvam a resolução de equações do 1º 

Grau. 

ATIVIDADE 3: Pescaria de Equações. Dividir os alunos em 2 grupos. Utilizando 

peixinhos feitos de dobradura, os quais terão uma equação anotada e que deve ser 

resolvida (a dobradura pode ser feita pelos próprios alunos). O aluno utilizando a 

vara de pescar pesca um peixinho e resolve no quadro, a equação anotada. A 

equipe marca ponto se a equação for resolvida corretamente. 

ATIVIDADE 4: Jogo de cartas: Baralho das Equações do 1º Grau. 

COMO JOGAR: 

Total de cartas: 36  

Número de jogadores: 2, 3, 4 ou 6.  

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7185


Regras do Jogo:  

As cartas são divididas igualmente entre os jogadores.  

No centro da carta está uma pergunta e no canto superior esquerdo está à resposta 

certa à pergunta de outra carta. Nesse jogo há apenas uma resposta 

correspondente a cada pergunta.  

Inicia o jogo quem ganhar no par ou ímpar, podendo sair com a carta que preferir.  

Quem tiver a resposta certa coloca a sua carta sobre a mesa. Ganha o jogo quem 

primeiro livrar-se de suas cartas.  

 

Figura 8: Modelo de cartas- Baralho das Equações 

 

Fonte: Autora do trabalho 

 

ATIVIDADE 5: Corrida algébrica 

COMO JOGAR: Organizados em duplas, os jogadores deverão posicionar todos os 

marcadores sobre a casa de saída, e em sua jogada, cada participante lança o 

dado. Na primeira jogada, cada jogador avança o número de casas indicado no 

dado. A partir da segunda jogada o valor do dado corresponde ao valor de x na 

expressão da casa em que o marcador se encontra. Se o resultado da expressão for 

positivo o jogador avança o número correspondente de casas. Se for negativo, volta 

o número de casas equivalente ao valor absoluto do resultado. Se o resultado for 

zero, fica no lugar que está. 

Ganha o jogador que conseguir alcançar primeiro a casa da chegada. 

 

 

 

 



Figura 9: Modelo de tabuleiro: Corrida Algébrica 

 

Fonte: Autora do trabalho 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: TV, pendrive, papel dobradura, caixa de papelão, papel 

cartão. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Correta resolução dos cálculos pelos alunos durante o 

jogo 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Ficha avaliativa da atividade 

ETAPA 7 – 4 AULAS 

 

TEMA: Geometria plana 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES: Geometrias 

CONSTEÚDOS BÁSICOS: Polígonos, área das figuras planas, conceitos básicos de 

Geometria, frações. 

OBJETIVOS: Revisar conceitos básicos da geometria, nomenclatura das figuras 

planas, representar polígonos, identificar ângulos, calcular área das figuras planas e 

identificar frações. 

JUSTIFICATIVA: A Geometria está presente em nosso dia a dia, ajuda a ampliar a 

compreensão do mundo, favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e 



desenvolve a capacidade de abstração. Segundo as Diretrizes Curriculares da 

disciplina de Matemática (2008), no ensino da Matemática os conceitos geométricos 

não devem ser rigidamente separados da aritmética e da álgebra, mas deve-se 

trabalhar estes conceitos de forma interligada, pois propriedades e questões 

aritméticas ou algébricas podem ser clarificadas pela Geometria. 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

ATIVIDADE 1: Apresentar aos alunos algumas figuras planas e a forma de calcular 

da área destas figuras (Exemplo: área do quadrado, do retângulo, triângulo). 

ATIVIDADE 2: Contar a lenda do tangram, na sequencia fazer a dobradura do 

tangram, identificando as figuras que o compõe.  

Propor aos alunos que organizem uma dramatização (teatro) sobre a lenda do 

tangram, para ser apresentado no encerramento da proposta de intervenção 

pedagógica. 

Solicitar aos alunos que calculem a área das figuras que compõe o tangram. 

    ATIVIDADE 3: No laboratório de informática, utilizar o software Geogebra, para 

fazer a construção de algumas destas figuras, identificando a medida dos lados, dos 

ângulos internos. 

Construir o esboço do tangram no Geogebra. Para a realização desta atividade será 

disponibilizado um passo-a-passo dos comandos a serem executados. Os alunos 

deverão imprimir a figura produzida, em folhas coloridas, as quais servirão para 

serem recortadas e montadas figuras com as peças do tangram. Esta atividade 

permite explorar conceitos como ponto médio, diagonal, perímetro e áreas. 

Figura 8: Tangram construído no Geogebra 

 

Fonte: Autora do trabalho 

ATIVIDADE 4: Analisar algumas construções disponibilizadas pela professora no 

compartilhamento público, identificando área, perímetro, ângulos, etc. 



ATIVIDADE 5: Identificação das frações no tangram e porcentagem. Com base nos 

cálculos de área realizados anteriormente, realizar comparações para determinar as 

frações do inteiro que representam cada figura do tangram. Depois identificar a 

porcentagem que cada fração representa. 

 

Figura 9: Frações e porcentagens no Tangram 

 
 

 

Fonte: Autora do trabalho 

 

     ATIVIDADE 6: Jogo online: Tangram 32, o qual consiste em formar figuras com 

as peças do tangram. 

Disponível em: http://rachacuca.com.br/jogos/tangram-32/ 

O objetivo deste jogo é posicionar as 7 peças do tangram, para formar uma 

determinada figura. Para isto devem ser realizadas poucas movimentações e 

rotações. Há quatro níveis de dificuldade para este jogo. O jogo desenvolve a 

concentração, raciocínio e a capacidade de observação. 

ATIVIDADE 7: Dominó das frações: O jogo de dominó contribui para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico e geométrico, permite identificar as relações 

entre as figuras geométricas planas e as estratégias de resolução de problemas. 

COMO JOGAR: 

- Dividir a turma em grupos com quatro alunos formando duas duplas; 

- Distribuir 7 peças para cada dupla e separar as restantes; 

- Lançar um dado para decidir que iniciará o jogo e a dupla ganhadora inicia o jogo 

colocando uma peça (aleatoriamente) sobre a mesa;  

- A outra dupla deve colocar a peça com a metade correspondente; 

- Segue o jogo conforme as regras do jogo de dominó tradicional; 

http://rachacuca.com.br/jogos/tangram-32/


- Ganhará o jogo a dupla que terminar suas peças primeiro ou ficar com menor 

número de peças quando não houver mais possibilidade de encaixes das peças 

restantes.  

 

Figura 2: Modelo Dominó – Frações do Tangram 

 

Fonte: 

http://www.projetofundao.ufrj.br/matematica/atividades/portaldoprofessor/pdf/DominoDasFracoesCom

Tangram.pdf 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: Projetor multimídia, folha sulfite, jogos, marcadores, 

dados, régua, laboratório de informática. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Participação dos alunos nas atividades, qualidade das 

atividades produzidas, observação do desenvolvimento nos jogos. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Ficha avaliativa da atividade desenvolvida. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Participação e qualidade das atividades 

desenvolvidas. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Ficha avaliativa da atividade. 

ETAPA 8 – 4 AULAS 

 

TEMA: Confeccionando jogos para aprimorar o aprendizado. 

OBJETIVOS: Pesquisar e confeccionar jogos para serem utilizados nas aulas de 

Matemática. 

JUSTIFICATIVA: Será proposto aos alunos que pesquisem jogos que possam ser 

produzidos e utilizados nas aulas de Matemática. A pesquisa deve ser feita de forma 



autônoma (individualmente ou em grupos). Pode ser um jogo relacionado a um 

conteúdo específico ou jogos para desenvolver o raciocínio. 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

     ATIVIDADE 1: No laboratório de informática os alunos deverão pesquisar algum 

jogo para ser confeccionado durante a aula. Devem pesquisar a qual conteúdo está 

relacionado, os objetivos e as regras para jogar. Também podem fazer adaptações 

de jogos já conhecidos. A atividade será realizada individualmente ou em grupos de 

no máximo 3 alunos. 

ATIVIDADE 2: Em sala de aula será disponibilizado materiais para que os alunos 

confeccionem os jogos. O professor deverá motivar os alunos para que usem de 

criatividade na elaboração dos jogos e que façam um passo a passo explicativo das 

regras para jogá-lo. 

ATIVIDADE 3: Apresentação dos jogos produzidos e organização dos grupos para 

utilizá-los. 

    ATIVIDADE 4: Jogo Show da Matemática (Produzido pela professora e 

disponibilizado no laboratório de informática para acesso dos alunos). Esta atividade 

também poderá ser realizada em sala de aula utilizando-se o projetor multimídia. O 

jogo consiste em um material produzido em Power point, em que são inseridas 

várias questões referentes aos conteúdos matemáticos. O aluno deve escolher entre 

as alternativas a que considerar correto. Se ele acertar, o jogo prossegue 

aparecendo um novo valor e a pergunta correspondente. Caso clique na resposta 

errada perde os pontos obtidos anteriormente. O jogo tem o objetivo de revisar 

conteúdos e avaliar o nível de compreensão dos educandos em relação aos 

conceitos básicos da Matemática. 

ATIVIDADE 5: Aplicação de um questionário sobre os resultados da proposta de 

intervenção pedagógica. 

RECURSOS DIDÁTICOS: Laboratório de informática, folha sulfite, tesoura, cola, 

papel cartão, EVA, régua, pincel atômico. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: Participação e qualidade das atividades 

desenvolvidas. 

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: Autoavaliação e ficha avaliativa da atividade 

desenvolvida. 

 



ETAPA 9 – 3 AULAS 

 

Conforme previsto nas estratégias de ação, ao final da aplicação da proposta 

de intervenção pedagógica, será realizado um momento de exposição para a 

comunidade escolar dos jogos, materiais e demais atividades desenvolvidas, onde 

os alunos participantes do projeto poderão repassar aos colegas o que aprenderam, 

e desta forma valorizar a participação e a aprendizagem. 

Esta atividade servirá como momento de avaliação de todos os trabalhos 

realizados. 

Todos os jogos serão disponibilizados aos demais alunos da escola, sob 

orientação dos alunos participantes do projeto de intervenção pedagógica 

 

6 ORIENTAÇÕES PARA A SALA DE AULA 

É importante destacar que a proposta de intervenção pedagógica descrita, 

requer uma preparação para a utilização dos jogos matemáticos. Como o objetivo 

geral é explorar o potencial educativo dos jogos matemáticos e atividades lúdicas, 

como uma forma de superar as dificuldades de aprendizagem na disciplina de 

Matemática, além de contribuir para o desenvolvimento do pensar matemático, da 

criatividade e autonomia dos educandos, não seria possível atingir este objetivo sem 

trabalhar conceitos básicos para o desenvolvimento do jogo. O grupo de alunos 

participantes será um grupo pré-selecionado, os quais apresentam dificuldades de 

compreensão dos conteúdos ou histórico de reprovação na disciplina. A proposta de 

intervenção pedagógica, portanto tem a finalidade de retomar conteúdos já 

estudados, promovendo um reforço na aprendizagem. 

No entanto, nada impede que as atividades aqui apresentadas sejam 

utilizadas e adaptadas a alunos de turmas regulares. 

O desenvolvimento do jogo deve ser acompanhado pelo professor, o qual 

deve realizar intervenções pedagógicas de forma a orientar a correta aplicação das 

regras do jogo e favorecer a apropriação pelo aluno dos conceitos ou habilidades 

matemáticas. 

Grando (2008), apresenta os “momentos de jogo”, os quais devem ser 

considerados quando forem utilizados jogos nas aulas de Matemática. 



1º Momento: Familiarização dos alunos com o jogo: Nesse momento, ocorre a 

preparação para jogar. É o momento de planejar ações e conhecer os componentes 

do jogo. 

2º Momento: Reconhecimento das regras: O reconhecimento das regras do jogo 

pode ser realizado de várias formas: explicadas pelo professor, lidas pelos alunos, 

ou identificadas mediante a realização de simulações de uma partida. 

3º momento: Jogar para garantir as regras: Momento em que são exploradas 

noções matemáticas contidas no jogo. O importante é a apropriação das regras 

pelos alunos. 

4º momento: Intervenção pedagógica verbal: Durante a aplicação do jogo o 

professor deve acompanhar os grupos de alunos, realizando questionamentos e 

observações a fim de provocar os alunos para a realização das análises de suas 

jogadas. O professor deve estar atento aos procedimentos criados pelos alunos na 

resolução de problemas, buscando relacionar este processo à contextualização 

matemática. Tais intervenções devem estimular a elaboração e explicitação de 

procedimento de cálculo. 

5º momento: Registro do jogo: Este momento depende da natureza do jogo que é 

trabalhado e dos objetivos que se têm com o registro. Pode ser considerado como 

uma forma de sistematização e formalização dos conceitos matemáticos referentes 

ao jogo. Através do registro escrito é possível realizar uma análise das jogadas e 

observar a construção de estratégias, servindo como forma de sistematizar o 

raciocínio. 

 A avaliação das atividades desenvolvidas também é extremamente 

importante para que tanto professor, quanto alunos possam refletir sobre as 

dificuldades enfrentadas e propor novos encaminhamentos. No material didático são 

sugeridos alguns instrumentos de avaliação como: Ficha avaliativa da atividade, 

produção de relatórios e autoavaliação. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades elencadas no material didático, integrante da proposta de 

intervenção pedagógica intitulada “Uma investigação do Potencial educativo dos 

Jogos Matemáticos aplicados aos alunos do 8º e 9º ano – Ensino Fundamental” 

enfatizam a importância da utilização de atividades lúdicas no ensino da Matemática. 



Destaca-se que a inserção dos jogos no ensino da Matemática pode indicar 

possibilidades altamente significativas de aprendizagem, as quais demandam 

reflexão, análise e elaboração de estratégias para resolver problemas, contribuindo 

para o desenvolvimento do pensamento abstrato. 

Neste contexto, o professor deve atuar como um mediador do processo de 

ensino-aprendizagem, realizando intervenções pedagógicas que possibilitem a 

exploração do jogo, desencadeando diferentes ideias matemáticas, analisando 

procedimentos de cálculo e contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio lógico 

matemático do aluno e compreensão dos conceitos e conteúdos matemáticos 

abordados pelo jogo. 

O educador terá desta forma, melhores condições de facilitar a construção do 

saber matemático, participando ativamente do processo de construção do 

conhecimento pelo aluno. 

O jogo representa uma atividade lúdica, que envolve o desejo e o interesse, 

motivando o participante a conhecer seus limites e as possibilidades de superação, 

adquirindo confiança e coragem para arriscar-se, desta forma, o educando constrói, 

pensa e descobre a Matemática de forma significativa e prazerosa. 
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Nome:___________________________________________________________ 

Idade:_______ 

Data de nascimento:___/___/___ 

Já reprovou alguma série? (  )Sim (  ) Não   

Qual? _________________________ 

 

1- Você gosta de estudar Matemática? Por quê? 

2- Quais são as principais dificuldades que você apresenta na disciplina de 

Matemática? 

3- Qual é sua nota geralmente em Matemática?  

4- Você joga nas aulas de Matemática?  

5- Você gosta de jogar nas aulas? Acha que os jogos ajudam a aprender 

Matemática? 

6- Como você gostaria que fossem as aulas de Matemática? 

 

APÊNDICE II - FICHA AVALIATIVA DA ATIVIDADE 

 

 

COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ MARCONDES SOBRINHO – E.F.M. 

ALUNO:............................................................................................................. 

SÉRIE:................................................................................................................ 

 

1- Nome da atividade ou jogo desenvolvido (a): 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

2- Em relação à atividade desenvolvida, qual o nível de compreensão? 

(   ) muita dificuldade 

(   ) dificuldade razoável 

(   ) pouca dificuldade 

 



3- Como você avalia sua participação no jogo/atividade desenvolvido (a): 

(   ) excelente   (   ) boa    (   ) regular     (   ) não participou 

 

4- Quais conteúdos foram abordados neste jogo/atividade? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

5- Este jogo ou atividade contribuiu para sua compreensão ou aprofundamento de 

um conceito ou conteúdo matemático? 

(    ) sim          

(    ) não 

(  ) é preciso desenvolver mais atividades envolvendo este mesmo tema ou 

conteúdo 

 

6- Avalie o jogo/atividade desenvolvido a partir de sua participação e do nível de 

compreensão adquirido a partir do mesmo. Justifique sua resposta.  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

ANEXO I – LETRA DE MÚSICA 

Os Números  

Raul Seixas 

Meus amigos essa noite eu tive uma alucinação 

Sonhei com um bando de números invadindo o meu sertão 

E de tanta coincidência que eu fiz essa canção 

-Falar do número um 

Falar do número um não é preciso muito estudo 

Só se casa uma vez e foi um Deus que criou tudo 

Uma vida só se vive, só se usa um sobretudo. 

-Agora o doze 

E só de pensar no doze eu então quase desisto 

http://letras.mus.br/raul-seixas/


São doze meses do ano, doze apóstolos de Cristo 

Doze hora é meio-dia, haja dito e haja visto. 

-Agora o sete 

Sete dias da semana, sete notas musicais 

Sete cores do arco-íris nas regiões divinais 

E se pintar tanto sete, eu já não aguento mais. 

-Dois 

E no dois o homem luta entre coisas diferentes 

Bem e mal, amor e guerra, preto e branco, bicho e gente 

Rico e pobre, claro e escuro, noite e dia, corpo e mente. 

-Agora o quatro 

E o quatro é importante, quatro ponto cardeal 

Quatro estação do ano, quatro pé tem um animal 

Quatro perna tem a mesa, quatro dias o carnaval. 

- Pra encerrar 

Eu falei de tanto número, talvez esqueci algum 

Mas as coisas que eu disse não são lá muito comum 

Quem souber que conte outra, ou que fique sem nenhum 

Fonte: http://letras.mus.br/raul-seixas/48324/ 

 

 

ANEXO II – TANGRAM 

Origem 

O Tangram é um jogo de origem chinesa, formado por sete peças que têm formas 

geométricas bem conhecidas. Uma espécie de quebra-cabeça que permite a 

montagem de aproximadamente duas mil figuras diferentes. Os chineses o 

conhecem por “tch’itch’iaopan”. Data do século VII a.C. e significa ―Tábuas das 

Sete Sabedorias. Este nome também era usado para designar um velho costume 

chinês: o de enfiar uma agulha no sétimo mês. Dizia-se que dava sorte. 

A Lenda do Tangram 

Diz à lenda que um sábio chinês deveria levar ao Imperador uma placa de jade, 

mas, no meio do caminho, o sábio tropeçou e deixou cair à placa que se partiu em 

sete pedaços geometricamente perfeitos. Eis que o sábio tentou remendar e, a 



cada tentativa, surgia uma nova figura. Depois de muito tentar, ele, finalmente, 

conseguiu formar novamente o quadrado e levou ao seu Imperador. Os sete 

pedaços representariam as sete virtudes chinesas, onde uma delas, com certeza, 

seria a paciência. O sábio mostrou a seus amigos as figuras que havia conseguido 

montar e cada um construiu o seu tangram. 

Fonte: http://www.ticsnamatematica.com/2014/10/sugestao-de-aula-construcao-

uso-Tangram.html 

 

http://www.ticsnamatematica.com/2014/10/sugestao-de-aula-construcao-uso-Tangram.html
http://www.ticsnamatematica.com/2014/10/sugestao-de-aula-construcao-uso-Tangram.html

