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APRESENTAÇÃO 

 

 Esta Unidade Didática tem como finalidade oferecer uma metodologia de 

alternativa focada na importância dos jogos como estratégia metodológica no ensino 

da matemática, envolvendo o conteúdo dos números inteiros.  

Optamos por apresentar cinco exemplos de jogos, que tem por objetivo 

incentivar o ensino-aprendizagem de maneira lúdica e atrativa, contribuindo de 

maneira significativa para o processo ensino-aprendizagem. A utilização de jogos 

como estratégia metodológica nas aulas de matemática  torna-se um dos caminhos 

para tornar as aulas mais atrativas, conforme salienta Almeida (2003, p. 61): “É 

preciso, sem dúvida, reencontrar caminhos novos para a prática pedagógica escolar, 

uma espécie de libertação, de desafio, uma luz na escuridão [...]. A educação lúdica 

pode ser uma boa alternativa”. 

De acordo com Kamii (1991), para ser útil como intervenção pedagógica, o 

jogo deve proporcionar situações interessantes e desafiadoras, permitindo que as 

crianças se autoavaliem e possam participar ativamente de todos os momentos, 

desde o início até o final do jogo proposto.  

As atividades propostas, apresentadas a seguir, serão desenvolvidas com 

uma turma do 7º ano do ensino fundamental, totalizando uma carga horária de 32 

horas/aula. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATIVIDADE 1 
 

Objetivos: investigar os conhecimentos prévios sobre a compreensão de jogo. 

Desenvolvimento: Após a realização do questionário, organizar um momento para 

socializar as questões propostas e as respostas dadas pelos alunos. 

 
QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

 
 
NOME: ______________________________________ DATA: __________ 
 

“Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, 
barulho e uma certa alegria para o espaço no qual 
normalmente entram apenas o livro, o caderno e o lápis”. 
(SMOLE, K.S.; DINIZ, M. I.; MILANI. 2007, p.10 ). 

 
 

a) Gosta de jogar? O que você compreende por jogo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

b) Você já jogou nas aulas de matemática? Que tipo de jogo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

c) O que você acha de trabalharmos com jogos matemáticos em nossas 
aulas? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

d) Quais os jogos que costuma jogar? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 2 - HISTÓRIA DOS NÚMEROS NEGATIVOS  

 

Objetivos:  

 Conhecer a história do surgimento dos números negativos; 

 Fazer a Introdução do estudo dos números negativos.  

Desenvolvimento:  

 Identificar situações do cotidiano que envolvam números negativos; 

 Apresentar aos alunos a história dos números negativos, a qual poderá ser 

encontrada em livros didáticos ou na internet. Dentre as fontes de estudo 

acerca da história dos números negativos citamos o endereço eletrônico:  

< http://www.somatematica.com.br/negativos.php>; 

 Solicitar a leitura sobre a história dos números negativos. Os estudantes 

deverão anotar no caderno os fatos considerados importantes;  

 Socializar as anotações efetuadas pelos alunos e desenvolver o 

questionamento de acordo com o conteúdo apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 3 - JOGO DAS BOLINHAS BRANCAS E PRETAS 

 

Objetivo: Compreender o conceito de números inteiros. 

Desenvolvimento:  

 Apresentação das regras do jogo das bolinhas brancas e pretas; 

 Formação dos grupos; 

 Desenvolvimento do jogo; 

 Resolução das atividades; 

 Desenvolvimento de questionamentos de acordo com as questões propostas 

e as respostas dadas pelos alunos. 

 

Material: 20 cartas, sendo 10 cartas com bolinhas brancas e 10 cartas com bolinhas 

pretas.  

 

Foto 1 - Jogo das bolinhas brancas e pretas.  

 

Fonte: Fotografia da autora.  

 

Número de jogadores: grupos de até três alunos, ou em duplas. 

Regras do jogo: 

 Cada jogador anotará a sua pontuação numa tabela; 

 Em cada rodada um jogador se responsabiliza em distribuir as cartas; 

 Distribui-se 3 cartas para cada participante; 

 Cada participante poderá, se achar necessário, trocar uma de suas cartas; 

 Feito as trocas, cada jogador coloca suas cartas na mesa e somam os pontos 



 

 

(cada bolinha branca vale 1 ponto e cada bolinha preta perde 1 ponto); 

 Cada participante inicia com 20 pontos e o vencedor deverá chegar a 50 

pontos primeiro; 

 Ou, se for em duplas, como num jogo de cartas, escolhem-se os parceiros e 

sentam intercalados. Iniciam com 40 pontos e os jogadores somam os pontos 

com as do parceiro. Será vencedora a dupla que chegar a 100 pontos 

primeiro;  

 Também perde o jogo se atingir o zero. 

 

RELATÓRIO DO JOGO DAS BOLINHAS BRANCAS E PRETAS 

NOME: __________________________________________       DATA: _____________ 

 

1) Pontuação (individual) 

NOME 1 NOME 2 NOME 3 

20 

 

 

 

 

20 20 

 

2) Pontuação (dupla) 

DUPLA 1 DUPLA 2 

40 

 

 

 

 

40 

 

3) Quais as estratégias para ganhar o jogo? 

4) Que dificuldades encontrou durante esse jogo? 

5) O que achou do jogo? 

 

 

 

 



 

 

Pensando na matemática do jogo: 

 Num jogo de bolinhas brancas e pretas, jogam Cláudia, Diva e Carlos. Em 

uma das rodadas as cartas foram distribuídas da seguinte maneira: 

Cláudia: 5 bolinhas brancas, 2 bolinhas pretas e 4 bolinhas brancas; 

Carlos: 3 bolinhas pretas, 1 bolinha branca e 2 bolinhas pretas; 

Diva: 4 bolinhas pretas, 3 bolinhas brancas e 1 bolinha branca. 

a) Qual o total de pontos de cada jogador? 

b) Se Diva estava com 35 pontos, Carlos com 30 e Cláudia com 28, quem 

está ganhando o jogo depois dessa rodada? 

 

Avaliação: observação, leitura e registros produzidos pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 4 - JOGO DOS NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 

Objetivo: Trabalhar a operação de adição com números inteiros. 

Desenvolvimento: 

 Introdução do conceito de números inteiros negativos; 

 Comparação dos números inteiros; 

 Apresentação das regras do jogo dos números positivos e negativos; 

 Formação dos grupos; 

 Desenvolvimento do jogo; 

 Resolução das atividades; 

 Desenvolvimento de questionamentos de acordo com as questões propostas 

e as respostas dadas pelos alunos. 

 

Material: 20 cartas, sendo 10 cartas com números positivos (+1 à +5) e 10 cartas 

com números negativos (-1 à -5).  

 

Foto 2 - Jogo dos números positivos e negativos.  

 

Fonte: Fotografia da autora.  

 

Número de jogadores: grupos de até três, ou em duplas. 

Regras: 

 Cada jogador anotará a sua pontuação numa tabela; 

 Em cada rodada, um jogador se responsabiliza em distribuir as cartas; 

 Distribui-se 3 cartas para cada participante; 

 Cada participante poderá, se achar necessário, trocar uma de suas cartas; 

 Feito as trocas, cada jogador coloca suas cartas na mesa e somam os pontos; 



 

 

 Cada participante inicia com 20 pontos e o vencedor deverá chegar a 50 

pontos primeiro; 

 Ou, se for em duplas, como num jogo de cartas, escolhem-se os parceiros e 

sentam intercalados. Iniciam com 40 pontos e os jogadores somam os pontos 

com as do parceiro. Será vencedora a dupla que chegar a 100 pontos 

primeiro; 

 Também perde o jogo se atingir o zero. 

 

 

RELATÓRIO DO JOGO DOS NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS 

NOME: ______________________________________________DATA: __________ 

 

1) Pontuação (individual) 

NOME 1 NOME 2 NOME 3 

20 

 

 

 

 

20 20 

 

2) Pontuação (dupla) 

DUPLA 1 DUPLA 2 

40 

 

 

 

 

40 

 

3) Que dificuldades encontrou durante esse jogo? 

4) Qual a diferença de jogar esse jogo e o das bolinhas brancas e pretas? 

5) O que achou do jogo? 

 

 

 

 



 

 

Pensando na matemática do jogo: 

 Imagine que, num jogo dos números positivos e negativos, você e seu amigo 

tenham conseguido os seguintes pontos em 5 rodadas: 

1ª rodada: +5 + ( -4) +1 + ( -3) +1 +5 

2ª rodada: -4 + (-1) + 5 + (-2) + 4 +(-5) 

3ª rodada: +4 + (-3) + (-2) + 1 (-1) + 3 

4ª rodada: + 1 + 2 + (-5) + 4 + 3 + 2 

5ª rodada: + 2 + (-2) + (-3) + (-1) + (-1) +3 

a) Qual a rodada de maior pontuação? 

b) E a de menor pontuação? 

c) Se iniciaram com 40 pontos, qual o total depois dessas cinco rodadas? 

 

Avaliação: observação, leitura e registros produzidos pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 5 - JOGO SOMA ZERO1  

 

Objetivos: 

 Efetuar adições com números positivos e números negativos; 

 Desenvolver o conceito de oposto de um número inteiro; 

 Estimular o cálculo mental. 

 

Desenvolvimento: 

 Identificação de números opostos ou simétricos; 

 Comparação dos números positivos e negativos; 

 Apresentação das regras do jogo dos números positivos e negativos; 

 Formação dos grupos; 

 Desenvolvimento do jogo; 

 Resolução das atividades; 

 Desenvolvimento de questionamentos de acordo com as questões propostas 

e as respostas dadas pelos alunos 

 

Material: 40 cartas numeradas de -20 a +20, sem o zero. 

 

Foto 3 - Jogo soma zero. 

 

Fonte: Fotografia da autora.  

 

                                                 
1
 SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p. 65-67.  



 

 

Número de jogadores: grupos de até quatro alunos, ou em duplas. 

 

Regras: 

 Distribui entre os jogadores as 32 cartas, as 4 restantes no centro da mesa, 

com as faces voltadas para cima; 

 Na sua vez, o participante deve tentar obter total zero, utilizando uma das 

cartas da sua mão com uma ou mais cartas da mesa. Se conseguir, recolhe 

para si, caso contrário, deixa uma carta qualquer da sua mão na mesa; 

 O jogador seguinte ao que retirar todas as cartas da mesa, coloca apenas 

uma carta; 

 Termina o jogo quando acabarem as cartas, ou quando não houver 

possibilidade de obter soma zero; 

 Ganha o participante que tiver o maior número de cartas. 

 

RELATÓRIO DO JOGO SOMA ZERO 

NOME: ____________________________________________    DATA: _________ 

 

1) Quais as estratégias para ganhar o jogo? 

2) Que dificuldades encontrou durante esse jogo? 

3) O que achou do jogo? 

 

 

Pensando na matemática do jogo: 

 Considerando que, na mesa, estejam as seguintes cartas: +4, +3, -1 e +7, e 

que um jogador tenha em mãos um -6 , +1 e um -3. Quais são as possibilidades que 

ele tem? E qual a melhor jogada? 

 

Avaliação: observação, leitura e registros produzidos pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 6 - JOGO DO “VAI E VEM”2  

 
Objetivos: 

 Explorar o conceito de adição e subtração dos números inteiros; 

 Estabelecer relação entre o movimento das peças e a linguagem simbólica 

matemática; 

 Representar os números inteiros na reta numérica. 

 

Desenvolvimento: 

 representação dos números positivos e negativos na reta numérica 

 apresentação das regras do jogo vai e vem; 

 desenvolvimento do jogo; 

 formação dos grupos; 

 desenvolvimento do jogo; 

 resolução das atividades; 

 desenvolvimento de questionamentos de acordo com as questões propostas e 

as respostas dadas pelos alunos 

 

Material: 

 Uma trilha com divisões numeradas de +20 a -20; 

 Marcadores de cores diferentes; 

 Um dado comum; 

 Um dado com duas faces com o sinal positivo e duas faces com o sinal 

negativo, uma face com a cor amarela e a outra na cor verde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 GRASSESCHI; ANDRETTA; SILVA, 1999, p. 60. 



 

 

Foto 4 - Jogo do “vai e vem”.  

 

Fonte: Fotografia da autora.  
 

Número de jogadores: em grupos de até quatro alunos, ou em duplas. 

 

Regras: 

 Inicia o jogo no zero; 

 Cada jogador, na sua vez, lança os dois dados. O dado comum indica o 

número de casas que deverá caminhar e o dado com sinais e cores indica o 

sentido. Exemplo: 

 Saindo o sinal negativo, caminha-se para a chegada -; 

 Saindo o sinal positivo, caminha-se para a chegada +; 

 Saindo a face verde, o jogador escolhe o sentido em que quer 

caminhar;  

 Saindo a face amarela, cuidado: se o número sorteado for par, 

caminha-se apenas a metade do número sorteado; se for ímpar, 

caminha-se o dobro do número sorteado e, em ambos os casos, no 

sentido que escolher; 

 Vence o jogo quem chegar primeiro em uma das extremidades. 

 
 
 
 



 

 

RELATÓRIO DO JOGO VAI E VEM 

NOME: __________________________________________    DATA: ___________ 

 

1) Registre a sua pontuação das 3 primeiras rodadas. 

2) Quais as estratégias para ganhar o jogo? 

3) Que dificuldades encontrou durante esse jogo? 

4) O que achou do jogo? 

 

 

Pensando na matemática do jogo: 

1) Numa partida do jogo vai e vem: 

a) Maria estava na marca -5 e foi para a marca -2. O que pode ter 

acontecido? 

b) Amélia estava no zero e, duas rodadas seguintes, ela tirou as seguintes 

cartas: -5 e +2. Em qual posição está agora? 

c) Paulo estava na marca +6 e voltou na marca -3. Quantas casas ele 

andou?  

 

Avaliação:  

 Por meio da observação e dos relatos das atividades propostas, o professor 

deverá acompanhar as colocações dos alunos e avaliar a aquisição dos conceitos e 

o desenvolvimento dos procedimentos realizados. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 7 - “JOGO MATIX”3  

 

Objetivos: 

 Desenvolver o cálculo com expressões numéricas envolvendo os números 

inteiros; 

 Desenvolver o cálculo mental e fixação de somas algébricas de números 

inteiros. 

 

Desenvolvimento: 

 Exposição dialogada; 

 Apresentação das regras do jogo matix; 

 Formação dos grupos; 

 Desenvolvimento das atividades. 

 

Material: 

 Um tabuleiro quadrado com 36 casas;  

 36 fichas com números inteiros, numeradas da seguinte forma: 

 

QUANTIDADE DE 

FICHAS 

NÚMERO ESCRITO NA FICHA 

1 CORINGA ,+6 e +15 

2 -10, -5, -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +7, +8 e +10 

3 0 

4 +5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p. 59-61.  



 

 

Foto 5 - Jogo matix.  

 

Fonte: Fotografia da autora.  

 

Número de jogadores: em grupos de dois ou quatro alunos.  

 

Regras: 

 Tira-se par ou ímpar para ver quem inicia o jogo; 

 Cada jogador ou a dupla, escolherá uma posição (vertical ou horizontal). 

Escolhida a posição, esta se manterá até o final do jogo; 

 Inicia o jogo retirando a ficha “coringa”, e uma ficha da linha ou coluna 

(dependendo da posição que escolheu: vertical ou horizontal); 

 O próximo retira a ficha da linha ou coluna (dependendo da posição 

escolhida) que o adversário retirou, e assim sucessivamente; 

 O jogo acaba quando todas as fichas forem retiradas, ou quando não existir 

mais fichas naquela coluna ou linha para serem retiradas; 

 O total de pontos será a soma dos números retirados do tabuleiro; 

 Vence o jogo o participante (ou a dupla) que tiver mais pontos. 

 

RELATÓRIO DO JOGO MATIX 

NOME: _________________________________________    DATA: ___________ 

 

1) Registre a sua pontuação.  

2) Quais as estratégias para ganhar o jogo? 

3) Que dificuldades encontrou durante esse jogo? 

4) O que achou do jogo? 

 



 

 

 

Pensando na matemática do jogo4: 

Analise a seguinte situação de uma partida de Matix: 

 Sônia terminou o jogo com as seguintes peças: +7, -10, +5, +3, +8, +1, 

+15, -1, +6,, +4, -3, -2, +5, 0, -10, 0 e +3; 

 Já Cleide, terminou o jogo com as seguintes peças: +10, +5, -1, +7, 

+10, 0, -4, +5, +4, +2, +1, +2, -2, +8, -3, -4, -5. 

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

jogadoras? 

 

Avaliação: por meio da observação e dos registros individuais. Os resultados serão 

socializados com os demais alunos. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

A utilização dos jogos como estratégia metodológica envolvendo o conteúdo 

dos números inteiros, foi escolhida principalmente porque necessitamos de 

atividades que possam efetivar o ensino-aprendizagem de forma significativa e 

prazerosa. Os jogos serão trabalhados com os alunos organizados em grupos e a 

forma de análise dos resultados será através: da observação, dos relatos, dos 

registros dos alunos, levantamento de questões relevantes, levando os alunos a criar 

novas estratégias e  potencializando a autonomia do seu pensamento. 

 Na 1ª atividade será realizado um levantamento diagnóstico para investigar o 

conhecimento prévio do aluno em relação ao jogo; a 2ª atividade abordaremos um 

histórico dos números inteiros e a relação dos números negativos no seu cotidiano, 

possibilitando o aluno ter uma noção do que é e como trabalhar com os números 

negativos; na 3ª à 7ª atividade sugestões de jogos que serão confeccionados pelo 

professor e utilizados em sala de aula. Em cada jogo apresentado será elaborado 

um relatório individual onde posteriormente será socializado com os demais, 

apresentando as dificuldades encontradas, as estratégias de cada jogo e os 

registros dos cálculos de cada rodada. Produzindo resultados que possam ser 

analisados e discutidos, visando os objetivos propostos.  

                                                 
4
 SMOLE; DINIZ; MILANI, 2007, p. 60. 
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