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Resumo: 

 

Esta Produção Didático-Pedagógica, cujo título é 
“Uso de jogos como instrumentos de 
aprendizagem das operações fundamentais da 
Matemática pelos alunos da Sala de Apoio à 
Aprendizagem”, têm por objetivo propor jogos 
como estratégia de ensino na Sala de Apoio à 
Aprendizagem no intuito de levar os alunos a 
construírem os jogos e utilizá-los para facilitar o 
desenvolvimento e o raciocínio lógico nas 
atividades de adição, subtração, multiplicação e 
divisão. O projeto está embasado em estudos e 
pesquisas já publicados sobre o uso de jogos no 
ensino da Matemática.  

Propõe-se nesta unidade didática a construção 
com os alunos dos jogos pelos quais serão 
abordados os conceitos de geometria, 
destacando-se as quatro operações na aplicação 
dos jogos. 
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Público: 
 

Alunos dos 6º anos - Sala de Apoio à 

Aprendizagem  

 

 

1  APRESENTAÇÃO 

Voltada ao desenvolvimento de atividades na Sala de Apoio à Aprendizagem 

(SAA), a proposta desta Unidade Didática é apresentar alguns Jogos Matemáticos 

relacionados às quatro operações fundamentais da Matemática, Os jogos serão 

confeccionados pelos próprios alunos. Espera-se que o uso dos jogos sirva como 

auxílio e motivação, que direcione o processo de ensino e aprendizagem e que leve 

o aluno a buscar a superação das dificuldades que apresenta, a desenvolver o 

raciocínio lógico e a compreender o conteúdo matemático ensinado. 

 

2 TEMA 

Os jogos e as quatro operações fundamentais de Matemática 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Como professora de Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA) há vários anos, fui 

percebendo que a maioria dos alunos indicados para participar dessas aulas encara 

essa oportunidade como um castigo. Diante dessa realidade, passei a utilizar alguns 

jogos (materiais manipuláveis) nas aulas, tais como: jogos de bingo, jogo da 

memória, dominó, trilha, quebra cabeça, entre outros. Quando fazia o uso dos jogos, 

era apenas com o objetivo de entreter os alunos, que então não faltavam e queriam 

participar das atividades para ganharem os prêmios.  

Os jogos são considerados atividades que interessam e motivam os 

educandos, pois, além de apresentarem problemas de forma mais interessante, 

possibilitam a criação de estratégias e, ainda, por se tratar de jogo, provocam 

menores frustrações no aluno quando esse não acerta.  

 Nossa proposta de pesquisa tem como objetivo utilizar os jogos no processo 

de ensino-aprendizagem conforme propõem os atuais documentos e bibliografias da 



área, o que significa trabalhá-los com objetividade na SAA, de modo a ajudar o 

aluno a compreender os conceitos básicos da Matemática e as quatro operações 

(adição, subtração, divisão e multiplicação). Por meio deles tenta-se quebrar o 

paradigma de que matemática é difícil, tornando-a mais próxima para os alunos. 

Entendemos, conforme afirma Borin (2007, p.8) que o jogo permite 

“descentralizar, criar a possibilidade do desenvolvimento da linguagem, criatividade, 

raciocínio dedutivo e argumentação”. 

O jogo está entre os recursos pedagógicos que o professor pode e deve 

utilizar nas aulas de matemática principalmente com alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem. 

 Porém, é importante que o professor conheça diversas possibilidades de 

trabalho para construir a sua prática, já que seu uso envolve e resulta em processos 

de ensino e aprendizagem diferentes dos presentes no modelo tradicional de ensino, 

em que prevalecem como principais recursos o livro didático e exercícios 

padronizados.  

Assim, pretendemos motivar por meio do uso dos jogos o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e a aprendizagem dos alunos dos 6º anos nas aulas de Sala de 

Apoio à Aprendizagem, oportunizando a estes a utilização dos seus conhecimentos 

pré-estabelecidos no campo da matemática. 

Os jogos estarão focados, especialmente, nas atividades de adição, 

subtração, divisão e multiplicação. Mas durante a construção dos jogos, alguns 

conceitos geométricos e de medidas também serão explorados. 

 

 

4 PÚBLICO OBJETO DA INTERVENÇÃO 

 

Alunos da Sala de Apoio à Aprendizagem do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL  

 



Construir e utilizar jogos como estratégia de ensino na Sala de Apoio à 

Aprendizagem de Matemática (SAA). 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Planejar/construir alguns jogos que estimulem a resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais. 

 Oportunizar aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades e 

conhecimentos no campo das quatro operações fundamentais de matemática, 

utilizando jogos. 

 Estudar modelos de jogos a serem utilizados na Sala de Apoio à Aprendizagem 

de Matemática. 

 Motivar a participação dos alunos na SAA. 

 

6 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

. 

Smole, Diniz e Milani (2007, p. 14) destacam formas de propor e explorar os 

jogos nas aulas de matemática. Para elas: “Em primeiro lugar, é preciso lembrar que 

um jogador não aprende e pensa sobre o jogo quando joga uma única vez”. Por isso 

ao escolher o jogo é necessário considerar que na primeira vez o aluno desconhece 

o jogo e as regras e para que haja aprendizagem por meio do jogo é necessário ser 

aplicado mais de uma vez. 

Smole, Diniz e Milani (2007, p.14) previne que alguns cuidados são 

necessários para a escolha do jogo, por exemplo: 

 Escolher um jogo que leve os alunos a pensarem sobre um novo 

assunto (conceito) ou maneira de resolver as questões propostas; 

 Indicar um jogo para que os alunos desenvolvam estratégias de 

resolução de problemas ou conquistem determinadas habilidades; 

 Ter clareza se é uma boa opção, por isso é necessário jogar antes; 

 Ler as regras, simular jogadas para verificar se o jogo é desafiador e 

interessante. 

Os jogos, a construção, as regras e como jogar serão apresentados por meio 

de explicação do professor. 

 



7 CONTEÚDO 

 

Adição, subtração, multiplicação e divisão. 

 

Espera-se que os alunos nessa etapa da escolarização possam: 

 Efetuar adição, subtração, multiplicação e divisão envolvendo números 

naturais, reconhecendo elementos e aplicando ideias associadas a cada 

operação. 

 Relacionar adição/subtração e multiplicação/divisão como operações 

inversas. 

 Estabelecer e registrar estratégias para resolver problemas por meio das 

operações com números naturais. 

 Desenvolver o cálculo mental. 

 Reconhecer que um mesmo problema pode ser resolvido por diferentes 

operações. 

 Analisar, interpretar e resolver situações problema, compreendendo 

diferentes significados das operações que envolvam números naturais. 

 

 

8 PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

As atividades desta implementação serão desenvolvidas 1º semestre do ano 

letivo de 2015, com previsão de duração de, no mínimo, 32 (trinta e duas) horas. 

 

 

Atividade 1 – JOGO REPOLHO  

Rabelo (2012) e adaptada de Gomes (2013). 

Duração do planejamento: 8 h/a.  

 

Orientações Metodológicas: Antes de construir e aplicar o jogo “repolho” 

será realizado uma explicação aos alunos sobre as operações de adição, subtração, 

e seus conceitos. 

Nos dicionários, adicionar significa juntar, somar ou reunir e subtrair significa 

tirar, retirar. Centurión e Jakubovic (2012) dizem que na matemática, usamos a 



operação adição para juntar ou acrescentar e a operação de subtração também é 

usada no sentido de tirar, retirar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que o aluno poderá aprender com este jogo?  

 

 Identificar as operações de adição e subtração. 

 Resolver as questões usando o algoritmo. 

 

 

 

Adição 

As ideias associadas à adição são propostas como adicionar, juntar e 

ou somar uma quantidade a outra. 

Quanto ao algoritmo usual é importante relembrar que na adição tem-

se parcelas e soma. 

Exemplo: 

123 + 92 = 215      ou 

123          parcela 

+ 92          parcela 

215          soma 

Subtração 

A subtração é a operação inversa da adição, a ideia associada à 

subtração é tirar uma quantidade de outra, comparar quantidades e ou 

completar o que falta.    

Na subtração os elementos são: 

Minuendo, subtraendo e diferença. 

Exemplo: 

98 – 45 = 53       ou 

98            minuendo 

        - 45            subtraendo 

          53             diferença 

 



Participantes 

Todos os alunos.  

 

Recursos  

Atividade será confeccionada em papel crepom verde, sendo colocados em 

cada pedaço os questionamentos feitos sobre as duas operações.  

Folha de sulfite;  

Aparelho de CD;  

CD com música.  

 

Informações sobre o Jogo  

O jogo “repolho” é uma adaptação de Rabelo (2012) e tem por objetivo que os 

alunos assimilem melhor as operações de adição e subtração. Nesse jogo, as 

situações problemas sobre as operações serão escritas pelos alunos em tiras de 

papel sulfite e devem ser fixadas em folhas de papel crepom verde (uma em cada 

pedaço) que terão o tamanho de uma folha de sulfite.  

As folhas devem ser organizadas uma após outra, de modo que todas fiquem 

envolvendo a outra, formando uma bola, assemelhando-se a um “repolho”.  

 

Regras do Jogo: O “repolho” deve passar de mão em mão, ao ser tocada a música. 

Para tanto, os alunos devem estar dispostos em círculo. 

Ao parar a música, o aluno que estiver com o “repolho” em mãos, deve retirar 

a primeira folha, ler em voz alta a pergunta ou questão. Caso não saiba, deverá 

solicitar ajuda a um colega até que a questão seja resolvida. E, assim 

sucessivamente, até que à última seja respondida. 

 

Atividades para o jogo “Repolho” 

1- A sede do município de Cordélia 

tem 12.346 habitantes e o distrito 

de Uruberlândia, único do 

município, tem 892 habitantes. 

Quantos habitantes tem o 

município de Cordélia? Para 

resolver esse problema, qual 

operação matemática deve ser 

usada? 

2- Quando em uma operação tem-

se: minuendo, subtraendo e 

diferença, a qual operação se 

refere? 



3- No dia do seu aniversário, 

Eduarda ganhou 35,00 de seu 

avô e 43,00 de sua tia. Qual foi a 

quantia em reais que Eduarda 

ganhou dos parentes nesse dia? 

4- Josué foi bater figurinhas com os 

colegas. Ao sair de casa, ele 

tinha120 figurinhas e logo ficou 

com 176. Quantas figurinhas 

Josué ganhou para ficar com 176 

figurinhas?  

5- Usando o algoritmo usual resolva: 

1986 + 542 =  

6- Na subtração tem-se minuendo, 

subtraendo e diferença. Como 

chamam-se os termos no 

algoritmo da adição? 

7- No campeonato de handebol da 

escola, nosso time fez 38 gols e 

levou 12. Quantos gols a mais 

que o outro time nosso time fez? 

8- Associe as parcelas das adições 

como achar melhor e dê a soma. 

345 + 67 + 89 =          

9-  Maria tinha que pagar suas 

contas de casa, luz, água, 

telefone e mercado. A luz custava 

123,00, a água 86 reais, o 

telefone 129 reais e o mercado 

345 reais. Qual foi o gasto de 

Maria com as contas de casa?  

10-  Os 6ºs anos C e D participaram 

do campeonato de futsal. O 6º 

ano C obteve 24 pontos e ficou na 

frente do 6º ano D por 6 pontos. 

Quantos pontos o 6º ano D fez?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas: 

1- Adição. 
2- Subtração. 

3- 78 reais 

4- 56 figurinhas, 
5- 2 528. 

6- Parcelas e soma. 
7- 26 gols. 

8- 501. 
9- 683 reais. 

10-18 pontos 

 



Atividade 2 – Boliche da Multiplicação e Divisão.  

(Adaptado de: Portal Dia a Dia Educação. Jogos e Educação Matemática.) 1 

 

Duração do planejamento: 8h/a.  

Orientações Metodológicas: 

 Antes de construir e jogar o jogo “Boliche da multiplicação e divisão”, far-se-á 

uma explicação sobre as operações multiplicação e divisão, suas partes e algoritmo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicação 

 Multiplicar consiste em adicionar parcelas iguais. 

 

Exemplo: 

24 + 24 + 24 = 72   

2 4              fatores 

X 3 

7 2             produto 

Os elementos da multiplicação são: fatores (multiplicando e multiplicador) e produto. 

 

SE VOCÊ NÃO SABIA, VAI FICAR SABENDO!!! 

 

Nas multiplicações por 2, 3, 4, 5 e 6 há nomes especiais: 

EXPRESSÃO SIGNIFICADO EXEMPLO 

Dobro de 2 vezes Dobro de 3 = 2 x 3 = 6 

Triplo de  3 vezes Triplo de 12 = 3 x 12 = 36 

                                                
1 http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu280 

MULTIPLICAÇÃO 

  

“Multi significa muitos ou muitas vezes. Na Matemática, usamos a operação 

multiplicação para somar muitas vezes o mesmo número” (CENTURIÓN; 

JAKUBOVIC, 2012, p.23. Grifos como no original). 

 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu280


Quádruplo de 4 vezes Quádruplo de 5 = 4 x 5 = 20 

Quíntuplo de 5 vezes Quíntuplo de 10 = 5 x 10 = 50 

Sêxtuplo de 6 vezes Sêxtuplo de 30 = 6 x 30 = 180 

Fonte: Centurión e Jakubovic (2012) 

Como sinal da multiplicação usa-se o x, mas pode-se utilizar também o ponto 

( . ). 

 

  

 

 

 

 

 

Divisão 

Pode-se usar a divisão para repartir e quando se quer saber quantas vezes 

uma quantidade cabe na outra. 

Em uma divisão tem-se: 

Dividendo, divisor, quociente e resto. 

 

Exemplo: 

Dividendo                25 |_5__             Divisor  

                                          - 25    5                Quociente        

                                            00                      Resto 

 

O que o aluno poderá aprender com este jogo?  

 

 Identificar as operações de multiplicação e divisão 

 Utilizar a multiplicação: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo e sêxtuplo. 

 Relembrar os termos das operações multiplicação e divisão. 

 

Participantes  

Todos os alunos da turma divididos em duplas.  

 

 

DIVISÃO 

 “Os dicionários dizem que dividir significa partir, repartir. Na Matemática, a 

operação divisão costuma ser usada para repartir, mas repartir em partes 

iguais”. (CENTURIÓN; JAKUBOVIC, 2012, p.23. Grifos como no original). 

 



Recursos  

10 garrafas pet com situações problemas para serem os pinos;  

Cartaz para pontuação; 

Caneta ou lápis; 

Bola de borracha.  

 

Informações sobre o Jogo  

O jogo tem o objetivo de que o aluno resolva as situações problemas e as 

operações correspondentes a cada pino derrubado. Para tanto, cada garrafa pet 

deverá ter colado um papel com um número consecutivo de um até o dez e uma 

operação que deverá ser resolvida. Cada situação problema ou operação será 

numerada de um a três, ou seja, ao ser derrubado cada pino (garrafa) terá um 

número que irá corresponder a uma situação problema ou operação para resolver. 

Se acertar o resultado o aluno receberá a pontuação marcada nos pinos.  

Para iniciar o jogo, os pinos (garrafas com as situações problemas ou 

operações) devem ser arrumados a uma distância de três metros.  

 

Regras do Jogo  

Um aluno de cada vez jogará uma bola para tentar derrubar os pinos 

(garrafas). Cada pino terá fixado um número de 1 a 10 e um símbolo das operações 

(+ - ÷ ×), o aluno resolverá a situação problema ou operação conforme o número que 

estiver colado no pino e, se acertar o resultado, anotará na “ficha de pontuação” 

quantos pontos fez na jogada seguindo uma tabela de pontuação a critério do 

professor. A cada rodada, as garrafas devem ser recolocadas no lugar, no entanto, 

em posições diferentes.  

Vencerá o jogo o aluno que ao final das rodadas marcar mais pontos. Cada 

questão terá uma pontuação de 5 a 10. 

Atividades para o jogo Boliche da Multiplicação e Divisão 

 Questões pino 1  

1- Como são chamados os elementos da multiplicação?  

2- Como são chamados os elementos da divisão?  

3- Em 5 . 3 = 15, qual operação estamos utilizando?  

       Questões pino 2 

1- O triplo de 5 é?  



2- O dobro de 8 é ?  

3- O quádruplo de 6 é?  

 Questões pino 3 

1- O quíntuplo de 9 é?  

2- O sêxtuplo de 7 é?  

3-       Na operação 24 ÷ 6 = 4, responda: Como é chamado na divisão o 

número 24?   

 Questões pino 4 

1- Como é chamado o número 6 na operação 24 ÷ 6 = 4?  

2- E o número 4, como é chamado na operação 24 ÷ 6 = 4?  

3- Na divisão 35 ÷ 7 =? Qual é o quociente?   

 Questões pino 5: 

1- Em 30 ÷ 5 = 6, o número..........................é o dividendo, 5 é o 

divisor e 6 é o..............................                            .  

2- Qual é o produto da operação 34 × 4 =?  

3- Qual o quociente da divisão 18 ÷ 3 =?  

 Questões pino 6 

1- Uma petiscaria tem 16 mesas de 4 lugares cada uma. Na quarta 

feira à noite apenas 3 mesas não estão ocupadas. Qual é o número de 

clientes presentes na petiscaria neste dia?   

2- Júlia tem 5 blusas e 3 shorts. De quantas maneiras diferentes ela 

poderá se vestir com as peças de roupa que ela tem? Resposta: 5 × 3 = ?  

3- A direção do Colégio A quer formar turmas de 30 alunos. Como 

estão matriculados 550 alunos, em uma das turmas faltarão alunos. 

Quantos alunos precisarão ser matriculados para completar a turma?   

 Questões pino 7 

1- Uma rede de transmissão de energia tem 160 m de extensão e 28 

m de linhas. Quantas linhas tem essa rede de transmissão de energia?  

2- Em um teatro tem 28 poltronas de dois lugares cada uma em 8 

filas. Qual é a lotação máxima de pessoas sentadas nesse teatro?  

3- A metade de 4012 e o dobro de o quíntuplo de 1003 são 

respectivamente: 

a) 2006 e 515          b) 2060 e 5150           c) 2006 e 5015 

 



 Questões pino 8 

1- João foi viajar e pagou a passagem de ida a vista, na hora de voltar 

comprou a passagem no cartão em 4 vezes. Sabe-se que ele gastou R$ 

156,00 para comprar a passagem de ida e que seu saldo era de R$ 

284,00. Quanto foi utilizado do saldo para a passagem da volta? Quanto 

ficou cada parcela?   

2-    Os 290  formandos da escola em que Luís estuda vão fazer um 

passeio para a praia. O transporte será em um ônibus com 36 lugares 

cada um. Três professoras também irão. Quantos ônibus escolares serão 

necessários para o passeio?  

3-     Ana e Maura compraram um vídeo game de R$ 380,00. Maura ia 

pagar R$ 120,00 e Ana o restante. Quanto cada uma deve pagar na loja? 

 Questões Pino 9 

1- Efetue a operação e dê o resultado:  

545  X 6 =              

2- Dê o quociente da operação. 

336   ÷ 3 =              

3-  Calcule: 

      624 × 2 =          

 Questões pino 10 

1-Efetue a operação e dê o resultado: 

      749 ÷ 7 =         

2-Efetue a operação e dê o resultado: 

424  ÷ 4=         

3- Efetue a operação e dê o resultado 

 981 ÷ 9 =         

 

Tabela de pontuação 

Pino Pino Pino Pino Pino Pino Pino Pino Pino Pino 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 7 8 9 6 8 9 10 5 6 

 

 



 

 

 

 

Atividade 3 – Dominó de Multiplicação e Divisão 

 (Portal Dia-a-Dia Educação. Jogos e Educação Matemática adaptado por 

Fedatto,2013) 

 

Duração do Planejamento: 8 h/a. 

 

Para a construção dos jogos de Dominó e do Bingo, inicialmente vamos fazer 

uma retomada do conteúdo de geometria. 

Para construir o dominó e o bingo usaremos as figuras planas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na construção das peças do Dominó e do Bingo veremos o conceito de 

perímetro e área. 

 Perímetro é a soma das medidas de comprimento dos lados de uma figura 

plana. 

 Exemplo: As medidas são ilustrativas. 

     5 cm                          Perímetro = 5 + 3 + 5 + 3 

  

   3 cm                                 3 cm       P = 16 u.        

   

 

     5 cm          

Área 

 “A medida de uma superfície é denominada área”.  

Para tratar do conceito de área do quadrado e do retângulo, o professor pode 

escolher a superfície de um quadrado com medida de 1 cm de lado como unidade 

de área (1cm²). 

   

   

     

A área desse quadrado mede 9 unidades de área. 

Figuras Planas 

Uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta é chamada de 

polígono. Os triângulos e quadriláteros são polígonos. 

Exemplos:                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                    Triângulo                                                Quadrilátero                                               

            (Polígono de 3 lados)                               (Polígono de 4 lados)                    



Medidas 

Na construção do dominó faremos uso da régua, salientaremos a maneira 

correta da utilização da régua (sempre iniciando a medida a partir do número zero) e 

reforçaremos o conceito de medida. 

 

 O que o aluno poderá aprender com este jogo?  

 Reconhecer a régua como instrumento para fazer medidas. 

 Fazer medidas de perímetro e área e decidir como aproveitar o papel que 

será usado para confeccionar o dominó. 

 Levar o aluno a obter com o cálculo mental o resultado para jogar o 

Dominó. 

 

Material 

28 peças do Dominó de Multiplicação e Divisão. 

 

Regras do jogo 

                      1- Pode ser jogado em dupla ou até 4 pessoas. 

2- O objetivo do jogo é formar pares de valores correspondentes. 

Os jogadores decidem aquele que irá distribuir 7 peças para cada 

um. 

3- O primeiro a jogar é aquele que tem a peça com dois valores iguais 

e começará o jogo colocando a peça na mesa. 

4-  O próximo jogador será aquele que está à direita do jogador que 

iniciou o jogo e deverá colocar a peça que tenha o valor 

correspondente. Caso não a tenha, deverá comprar uma peça, se 

houver sobra de peças. Se a peça comprada for a de valor 

correspondente este deverá colocá-la no jogo. Caso a peça não 

encaixe no jogo, deverá passar a vez para o jogador seguinte. 

5-  Será o vencedor aquele que primeiro ficar sem peças. O jogo 

poderá continuar com os demais jogadores até terminar as peças e 

estabelecer uma classificação. 

6-  Caso não haja opções de jogada, o vencedor será aquele que tiver 

a menor quantidade de peças nas mãos; persistindo o empate, o 

vencedor será o que tiver a peça de menor valor. 



 

Material para construção do jogo 

 Papel cartão ou cartolina. 

 Régua. 

 Tesoura. 

 Pincel atômico ou canetinha. 

 Lápis de cor. 

 Lápis. 

 Borracha. 

 Caderno. 

 Caneta. 

 
 
Dominó de Multiplicação e Divisão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 X 10 100 100

100 6 X 6 5 X 1 20 X 5

49 10 X 10 27 ÷ 3 4

40 ÷ 2 4 X 4 40 20

4 1 x 6 3 32 ÷ 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 9 ÷ 3 12 9 x 5

36 ÷ 6 45 45 ÷ 5 9 x 9

5 16 x 16 256 169

36 49 7 x 7 25

18 ÷ 2 5 36 ÷ 3 81

12 X 12 196 121 5 X 5



 

 

 

 

 
                                                             

 

 

 

Atividade 4 – Jogo Bingo das Quatro Operações 

(Adaptado de: Portal Dia-a-Dia Educação. Jogos e Educação Matemática) 

 

Duração do Planejamento: 8 h/a 

O que o aluno poderá aprender com esse jogo? 

 Reconhecer, interpretar e operar com números naturais. 

 Fazer cálculos mentais para marcar os números nas cartelas. 

 Identificar as operações que deve usar para obter os resultados. 

 

Material: 

Cartelas do Bingo das Quatro Operações 

Fichas das Quatro Operações 

Base de marcação das quatro operações sorteadas 

Marcadores 

Regras do Jogo 

1- Jogar em qualquer número de jogadores. 

225 11 X 11 14 X 14 13 X 13

15 X 15 144 36 7 X 7

20 X 20 6 2 X 2 6



2- O professor deve cantar, ou seja, aquele que vai sortear e cantar as 

operações sorteadas. 

3- Cada jogador escolhe uma cartela do Bingo das Quatro Operações. 

4- O jogador deve marcar em sua cartela a operação cantada. 

5- As operações deverão ser sorteadas e cantadas até que um dos 

jogadores marque todas as operações de sua cartela. Este será o 

vencedor ao bater o ganhador deverá gritar BINGO. Em caso de 

empate, será declarado vencedor por sorteio da maior operação. 

 

Material para construção do jogo 

 Papel cartão ou cartolina. 

 Régua. 

 Tesoura. 

 Pincel atômico ou canetinha. 

 Lápis de cor. 

 Lápis e Caneta. 

 Borracha. 

 Caderno. 

 

 
Fichas para o Bingo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Um 

multiplicado 

por um

  Quatro menos 

dois 

Nove divididos 

por três
Dois vezes dois

Três mais dois
  Duas vezes 

três 
Seis mais um

Quatro vezes 

dois

Dezoito 

divididos 

por dois

  Onze menos 

um 
Dez mais um

Três vezes 

quatro

  Quinze menos 

dois 

Sete 

multiplicado 

por dois

Cinco vezes 

três

Quatro vezes 

quatro

Nove 

multiplicado 

por dois

  Quarenta 

divididos por 

dois 

Sete vezes três
Onze somados 

a onze



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Vinte mais três

Seis 

multiplicado 

por quatro

  Cinco vezes 

cinco 

Treze mais 

treze

Três vezes 

nove

Sete 

multiplicado 

por quatro

Cinco vezes 

seis

Oito vezes 

quatro

Onze vezes três

Quarenta e 

oito subtraindo 

quatorze

  Cinco vezes 

sete 
Seis vezes seis

Oitenta menos 

quarenta

Trinta e seis 

junta cinco 

  Seis vezes 

    sete 

Nove vezes 

cinco

Vinte e cinco 

mais vinte e 

três 

Sete vezes sete 
  Cem tira 

cinquenta 

Trinta somados 

a vinte um

Oitenta e 

quatro tiram 

trinta e dois 

fica 

Nove vezes seis Sete vezes oito   Seis vezes dez 

Sessenta e 

cinco tira três

Nove vezes 

sete

Oito 

multiplicado 

por oito 

Nove vezes 

oito

Nove vezes 

nove
  Cem tira dez 



 
Cartelas para o Bingo das Quatro Operações                                

 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 



 

 

     
] 

      
 

       
 

      
 

      
 

 

 



9 AVALIAÇÃO 

 
Durante o processo de implementação da Unidade Didática, os alunos 

serão avaliados/observados levando em consideração sua participação na 

construção e a realização dos jogos e das atividades propostas, buscando o 

aprendizado dos conteúdos de adição, subtração, multiplicação e divisão que 

serão abordados.  

Assim, a avaliação da aprendizagem será feita no decorrer das aulas, da 

construção e utilização dos jogos. 
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