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Resumo: 

 

A utilização de jogos como estratégias de 
ensino-aprendizagem em sala de aula, é um dos 
recursos  pedagógicos  que contribui para estimular a 
criatividade e participação dos alunos, desenvolvendo  
e aprimorando  as habilidades que compõem o 
raciocínio lógico,  e ao professor a oportunidade de 
criar e inovar em seu ambiente escolar 
proporcionando assim  momentos de interação entre 
professor e aluno. Dessa maneira o trabalho  tem por 
objetivo apresentar o jogo como instrumento de 
aprendizagem para despertar o interesse dos alunos 
para o ensino da matemática, utilizando Números 
Inteiros com o 7º ano do ensino fundamental, na 
construção de jogos matemáticos.   
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1  APRESENTAÇÃO 

 

A proposta desta Unidade Didática é apresentar alguns Jogos 

Matemáticos como metodologia de ensino aprendizagem do conteúdo 

matemático relacionado a Números Inteiros.  A metodologia a ser desenvolvida 

no trabalho, será a confecção e aplicação de jogos como auxílio e motivação 

direcionando o processo de ensino aprendizagem, que leve o aluno buscar a 

superação  das dificuldades que apresenta e facilitar a compreensão do 

conteúdo.  

Os alunos de 7º ano tem demostrando grande dificuldades de 

aprendizagem com relação aos conceitos que envolvem os números inteiros.  

As preocupações com a aprendizagem implicam em repensarmos em práticas 

pedagógicas metodológicas que despertem o entendimento dos alunos para 

conceitos de números inteiros, levando em consideração aspectos importantes 

de situações interativas, como jogos e desafios, sobre o envolvimento dos 

educandos nas atividades propostas em sala de aula, buscando alcançar 

melhor desempenho na construção de conceitos matemáticos.  O trabalho no 

Programa de desenvolvimento educacional Jogos Matemáticos proporcionou a 

confecção de material, que dá subsídio aos professores no desenvolvimento 

das operações com números inteiros, de maneira que o aluno possa aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante as jogadas, e posteriormente no momento 

da resolução dos problemas envolvendo.  Os jogos referentes a conteúdos de 

números inteiros para 7º ano do Ensino Fundamental, foram selecionados e 

escolhidos, e elaborados para a aplicação e desenvolvimento prático 

pedagógico.  Neste processo será necessário acompanhá-los nas atividades 

identificando possíveis dúvidas e dificuldades, assim a intervenção da 

aprendizagem se fará nas abordagens realizadas pelos aluno-professor-grupo 

por meio de estratégias, esclarecimentos  e resoluções  de problemas na 

interação dos alunos com o jogo.  

 Nesse sentido, dispomos algumas propostas de jogos que foram 

trabalhados por meio do Projeto de Intervenção no Colégio Estadual  Santos 

Dumont – EFM na cidade de Cafelândia-Paraná, os quais possibilitaram 

trabalhar conteúdos matemáticos de números inteiros. 

 



 

 

2 TEMA 

Jogos como uma Perspectiva Metodológica.  

 

3 JUSTIFICATIVA 

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 jogos, provocam 

menores frustrações no aluno quando esse não acertar. 

 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 sala de 

aula, de modo a ajudar o aluno a compreender os conceitos básicos da 

Matemática e sobre números inteiros. Por meio deles tenta-se quebrar o 

paradigma de que matemática é o bicho-de-sete-cabeças, 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 

tradicionais de ensino, em que prevalecem como principais recursos o livro 

didático e exercícios padronizados.  

Assim, pretendemos motivar por meio do uso dos jogos a aprendizagem 

dos alunos dos 7º anos,  oportunizando a estes a utilização dos seus 

conhecimentos pré-estabelecidos no campo da matemática. 

Buscaremos apresentar o “jogo” na perspectiva de diversos autores, e 

principalmente sua importância nas aulas de matemática.  Além disso, vamos 

pesquisar, apresentar e construir jogos, analisando suas potencialidades e 



recomendações e disponibilizando também sugestões práticas de como utilizar 

os jogos para facilitar o desenvolvimento e o raciocínio lógico dos alunos com 

dificuldades em aprendizagem. Os jogos estarão focados, especialmente, nas 

atividades de números inteiros, desta forma, poderão ser utilizados em sala de 

aula. 

 

4 PÚBLICO OBJETO DA INTERVENÇÃO 

 

Alunos do 7º ano do  Ensino Fundamental. 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 

- Apresentar o jogo como instrumento de aprendizagem para despertar o 

interesse dos alunos para o ensino da matemática.  

 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Elaborar/construir alguns jogos que estimulem a resolução de 

problemas envolvendo os Números  Inteiros em diferentes contextos. 

- Oportunizar aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades e 

conhecimentos no campo das operações fundamentais de 

matemática, utilizando jogos. 

- Estudar modelos de jogos a serem utilizados na Sala de aula para 

apoiar  à Aprendizagem de Matemática. 

- Motivar a participação dos alunos em sala de aula. 

- Promover atividades prazerosas que levem o aluno a ter gosto pela 

Matemática. 

 

1ª ENCONTRO  

Tema:  

-   Apresentação do  Projeto  

-   Dinâmica do desafio  



-  Questionário investigativo  

 

Duração do planejamento: 4horas/aula 
Objetivo:  

- Apresentar o projeto aos alunos do 7º ano para a implementação;  

- Disponibilizar um momento de alegria e descontração para o 

reconhecimento do grupo; 

- Realizar uma pesquisa qualitativa, permitindo uma sondagem, quanto 

ao interesse dos alunos pela aula de matemática;  

 

Metodologia:  

- Apresentação do Projeto "Jogos como uma Perspectiva Metodológica", 

para os  aluno do 7º ano, com o intuito de que os mesmos conheçam e possam 

desenvolve-lo de acordo  com os objetivos. 

- A dinâmica é um momento em que disponibiliza maior contato humano 

entre o professor e aluno para que se possa assegurar um bom desempenho 

no aprendizado, ao mesmo tempo não deixando de lado o aprendizado, não o 

de conteúdo, mas sim o da vida. De acordo com Paulo Freire: “Há uma relação 

entre a alegria necessária à atividade educativa e a esperança. A esperança de 

que o professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, 

produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos a nossa alegria”  (FREIRE, 

1996, p. 72).  

- A passagem pelo ensino fundamental I para o ensino fundamental II 

existe uma ruptura na qual deve ser trabalhado para que não haja traumas no 

decorrer  vida escolar   do aluno , pois no ensino fundamental é trabalhado com 

material concreto, com o cognitivo, sendo a passagem para o ensino 

fundamental II com o abstrato.   

 

O tipo de matemática impingindo às crianças na escola não é 

significativa, divertida e nem mesmo muito útil. Isto não 

significa que uma criança em particular não possa transformá-

la em um jogo pessoal, agradável e valioso. [...] Para muitas a 

matemática escolar é agradável por sua repetição, 

precisamente porque ela é tão estúpida e dissociada, o que 

fornece um refúgio para não ter de pensar o que acontece na 

classe (RUIZ, 1998, p.126).  



  

- O questionário investigativo visa realizar uma pesquisa qualitativa, 

permitindo uma sondagem para entender o motivo pelo qual o aluno demonstra 

o desinteresse pela aula de matemática com o decorrer dos anos, pois no 

momento que passa para a 5ª série, atual 6º ano, os mesmos tem interesse 

pela matemática demonstrando o desinteresse ao longo do aprendizado.  

 

Recursos:  

-  Data Show  

-  Dinâmica do desafio:  

Material:  

-Caixa de bombom enrolada para presente:  

Procedimento: colocar uma música animada para tocar e vai passando no 

círculo uma caixa ( no tamanho de uma caixa de sapato, explica-se para os 

participantes que é apenas uma brincadeira e que dentro da caixa tem uma 

ordem a ser feita por quem ficar com ela quando a música parar. A pessoa que 

vai dar o comando deve estar de costas para não ver com quem está a caixa 

ao parar a música, daí o coordenador faz um pequeno suspense, com 

perguntas do tipo: tá preparado? Você vai ter que pagar o mico viu, seja lá qual 

for a ordem você vai ter que obedecer, quer abrir? Ou vai continuar? Inicia a 

música novamente e passa novamente a caixa se aquele topar em não abrir,  

podendo-se fazer isso por algumas vezes e pela última vez avisa que agora é 

para valer quem pegar agora vai ter que abrir, OK? Esta é a última vez, e 

quando o felizardo o fizer terá a feliz surpresa e encontrará bombons com a 

ordem “ coma o chocolate”.  

Objetivos: essa dinâmica serve para nós percebermos o quanto temos medo 

de desafios, pois observamos como as pessoas têm pressa de passar a caixa 

para o outro, mas que devemos ter coragem e enfrentar os desafios da vida, 

pois por mais difícil que seja o desafio, no final podemos ter uma feliz 

surpresa/vitória. Postado por Érika Poeys às 10:00 

 

 

Disponível em <http://epdinamicasdegrupo.blogspot.com.br/2008/08/dinmica-do-desafio.html> acesso em 

25 de set. 2012. 

 

Questionário investigativo:  



 

2ª ENCONTRO  

  Matix – O jogo dos números inteiros 
 

Duração do planejamento:  12 horas/aula 
  
Conteúdo: Adição e subtração de números inteiros  
 

Objetivos:  

- Favorecer o desenvolvimento do pensamento matemático, 

- Auxiliar no processo de generalização matemática e promover o 

desenvolvimento do raciocínio, exercitando e estimulando um pensar com 

lógica e critério,  

- Interpretando informações, 

-  Buscar soluções, levantando hipóteses e coordenando diferentes 

pontos de vista,   

- Fixação de somas algébricas realizando-as com prontidão e 

entendimento. 

 

Material Necessário: 

• Uma tábua quadrada de MDF com 42 centímetros de lado  

• Trinta e seis tampinhas de garrafas PET 

 • Lixa fina  

 • Tinta plástica nas cores desejadas  



 • Pincel chato, número 12 

 • Cartela de adesivos com números, letras e sinais de (+ e –) . 

 

Para fabricação do tabuleiro, lixe a tábua e risque cinco linhas 

horizontais e cinco verticais de modo que se formem 36 quadrados de 7,16 

centímetros de lado. Peça a um marceneiro para marcar as divisões em baixo 

relevo. Caso isso não seja possível, apenas pinte as linhas de preto. Depois 

que a tinta secar, pinte cada casa com uma cor.  

 E para preparação das peças, lixe cada tampa de garrafa PET para tirar 

a marca impressa e deixar a superfície com melhor aderência. Fixe os adesivos 

da seguinte maneira: duas tampinhas com o -10,  duas com o -5, duas com o -

4, duas com o -3, duas com o -1, três com o 0, duas com o +1, duas com o +2, 

duas com o +3, duas com o +4, quatro com o+5, uma com o +6, duas com o 

+7, duas com o +8, duas com o +10, uma com o +15 e uma com a palavra 

curinga, feita com as letras adesivas.   

 

Desenvolvimento: 

 Como a meta do jogador é conseguir o maior número de pontos 

(indicados nas tampinhas), ele tem de pensar nas melhores opções de 

movimento, assim como prever o do adversário para forçá-lo a ficar com as 

peças de valor mais baixo, principalmente as negativas.  Ao apresentar o Matix 

à turma, é interessante dispor de uma aula dupla. Se não for possível, a saída 

é ter uma cópia do tabuleiro em papel e marcar exatamente onde ficaram as 

tampinhas na hora em que a partida foi interrompida. No próximo encontro, a 

garotada recomeça de onde parou. Este trabalho pode se estender por 12 

horas aula.  

 As regras do Matix: 

 Ele se tornara mais interessante à medida em  que os estudantes 

comecem a criar estratégias elaboradas e se aprimorem na antecipação das 

jogadas. Para isso, eles precisam ficar atentos às peças que estão dispostas 

em cada coluna ou linha para escolher qual é a mais vantajosa.   

Regras do jogo 



 • Divida a classe em duplas e distribua um jogo para cada um. Os 

alunos, juntos, posicionam no tabuleiro as 35 tampinhas com números e a 

tampa- curinga com a face escrita pra cima. 

 • No par-ou-ímpar define-se quem começa a partida. O ganhador tem o 

direito também de escolher se vai jogar na vertical ou horizontal, deixando a 

outra opção para o adversário. A escolha é mantida até o final da partida. 

 • O primeiro retira o curinga do tabuleiro e, em seguida, um número da 

mesma linha (se escolheu jogar na horizontal) ou coluna (se preferiu a vertical). 

 • O segundo só pode retirar sua peça da linha ou da coluna da qual a 

última peça foi tirada.  

• A partida segue assim e termina quando não restarem peças na coluna 

ou linha da jogada. 

 • Para determinar o ganhador, soma-se o total de pontos retirados por 

jogador. Vence quem tiver mais pontos.    

 

 

 

 

Este jogo, Matix, foi encontrado na Revista Nova Escola (2004, p, 58) fonte de pesquisa 

Leonardo Minioli Mangeli. ( http://www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/000031/00003194.pd) 

3ª ENCONTRO  

CAMINHANDO NA RETA NUMÉRICA 

 



Duração do planejamento: 12 horas/aula 
 

Conteúdo: Calculo de adição e subtração de números inteiros. 

 

 Objetivo: Realizar os cálculos de adição e subtração de números inteiros 

através do lúdico, utilizando os números marcados na reta numérica como 

suporte para a visualização dessas operações.  Alunos dispostos em grupos de 

5 jogadores.          

 

Material:  

1 tabuleiro ( representando a reta numérica de -10 até +10), 19 cartas, 

sendo que dessas 12  ( azuis, com valores positivos e negativos) indicando o 

número de passos e sentido do trajeto e 7 (amarelas ou rosas, com valores 

positivos ou negativos) marcando o ponto inicial da jogada.             

 

Regras: 

 Alunos dispostos em grupos de 5 jogadores.  

 Cada um dos participantes do grupo retira uma carta (amarela ou 

rosa) para determinar o ponto inicial do trajeto que deve percorrer 

sobre a reta numérica.   

 O jogador “compra” do monte uma carta (azul) que indica o 

número de passos e o sentido da trajetória que deve ser realizada 

na sua vez. Se o sinal do número sorteado for (- ), deve caminhar 

para a esquerda e, se for (+), irá para a direita.   

 Após realizar o trajeto, o aluno deve escrever na folha o ponto 

inicial, o sinal da trajetória e o valor sorteado (carta azul) para os 

passos que deve efetuar e o ponto final, ou seja, o número no 

qual parou.   

 O ganhador de cada rodada é o jogador que obtiver maior número 

para o ponto final. 

 Para encontrar o ganhador do jogo, basta verificar quem venceu 

maior número de rodadas. 

 Em caso de empate, os jogadores realizam mais uma rodada.  

 



 

Adaptação do Jogo encontrado Educação matemática em Revista – RS – Jogos 

pedagógicos como elementos facilitadores para compreensão das operações com 

números inteiros – ( Laura Moreira Bordin Eleni Bisognin.) 

 

 

 

4ª ENCONTRO  

Baralho de duas Cores – Vermelho e Preto  

 

Duração do planejamento: 8 horas/aula 
 

Conteúdo: Calculo de adição e subtração de números inteiros. 

 

 Objetivo: Realizar os cálculos de adição e subtração de números inteiros 

através das cartas. Esse jogo de ser realizado em dupla.       

 

Material: 
Baralho (cartas de  1 a 10 – apenas dois naipes – um vermelho e outro 

preto) 
Número de jogadores: 2  (se quiser pode usar 2 jogando e 1 

fiscalizando) 
Regras: 

- Embaralham-se as cartas colocando-as no centro, viradas 
para baixo. 

- Cada jogador pega uma carta. 
- Os dois, ao mesmo tempo, viram a carta na mesa. 
- Quem falar primeiro o resultado da soma das cartas pega-

as fazendo o seu monte. 



- Pega-se mais uma carta, os dois ao mesmo tempo e joga-
se novamente. 

- Ganha o jogo quem tiver, no final, mais cartas. 
 
Obs.: no lugar da soma, pode-se trabalhar produto, subtração. Pode-

se também fazer a divisão, só que leva as cartas quem falar primeiro o resto 
da divisão corretamente. 

 
Para trabalhar números inteiros basta combinar: 

 Carta preta → positivo 

 Carta vermelha → negativo 

 Para a adição algébrica  
Cores iguais → soma-se 
Cores diferentes → subtrai-se 

 Para multiplicação e divisão 
Cores iguais → resultado positivo 
Cores diferentes → resultado negativo 

 
Processo Avaliativo: O professor pode optar pelo registro das operações 

em folha à parte para verificar e corrigir as operações. 
                       Adaptado  - Fonte (www.mat.ufmg.br/~jorge/Lourdinha/L2.doc) 

 
 
 

 
https://www.google.com.br/search?q=jogos+com+cartas+com+numeros+inteiros&biw=1366&bih=634&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xVF1VJuZ. 
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