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O trabalho de intervenção didático-pedagógica visa 
ensinar o aluno de maneira gradativa os conteúdos 
básicos de matemática. Construir jogos matemáticos 
envolvendo a matemática básica com auxílio do 
professor, utilizando estratégias que permitam ao aluno 
a construção do conhecimento de maneira prazerosa e 
lúdica. Um dos objetivos deste projeto é intervir nas 
dificuldades básicas da matemática para que o mesmo 
possa no futuro entender e desenvolver pensamento 
abstrato. Pretende-se revisar os conteúdos com a 
confecção de jogos manipuláveis ou digitais e socializar 
o conhecimento com as demais turmas da escola. 
Neste sentido, destaca-se a importância de criar um 
laboratório de matemática, num ambiente adequado, a 
fim de permitir aos professores e alunos da escola 
trabalhar com o material didático confeccionado 
durante as aulas, com vista à construção do 
conhecimento de maneira significativa. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A Produção Didático-Pedagógica será elaborada para os alunos da Escola 

Estadual Duque de Caxias – Ensino Fundamental, Município de Dois Vizinhos, 

localizado no Sudoeste do Estado do Paraná. Será aplicada para alunos do 9º ano 

do Ensino Fundamental.  

É importante ressaltar que a função social do professor é ensinar, a fim de 

que o aluno construa seu próprio conhecimento. Ao professor, cabe então, 

apresentar ao aluno, a importância da tecnologia, ou seja, como a Matemática tem 

papel fundamental no avanço da tecnologia. Apresentar também que temos outros 

recursos além da tecnologia digital. 

A Matemática é importante para o mundo moderno, pois tem influência direta 

em outras áreas de conhecimento e essencial no dia a dia do ser humano. Segundo 

LORENZATO, (2006, p. 17-18). ”O fazer é mais forte que o ver ou o ouvir”. Diz 

ainda, “que palavras não alcançam o mesmo efeito que conseguem os objetos ou 

imagem, estáticos ou em movimento”. 

O professor precisa ter argumentos suficientes para convencer o aluno que o 

uso do raciocínio lógico-dedutivo pode proporcionar grandes descobertas no 

contexto da matemática. Percebe-se que ao explanar um novo conteúdo 

(geralmente aula expositiva), nem sempre ocorre a aprendizagem dos alunos porque 

o conteúdo só é trabalhado no abstrato. Pretende-se, com a intervenção de 

materiais manipuláveis e confecção de jogos matemáticos, obter a atenção e 

interesse dos alunos com uma aprendizagem significativa.  

A utilização de material didático, seja ele manipulável ou digital, é necessário 

para instigar a imaginação do aluno e a partir da manipulação e interação com seus 

colegas proporcionar à aprendizagem de conceitos básicos na construção do 

conhecimento de forma significativa. 

 

[...] o material concreto não é o único e nem o mais importante recurso na 
compreensão matemática, como usualmente se supõe. Não se deseja dizer 
com isso que tal recurso deva ser abolido da sala de aula, mas que seu uso 
seja analisado de forma crítica, avaliando-se sua efetiva contribuição para a 
compreensão matemática (SPINILLO e MAGINA, 1994, p. 11). 

 

Os educadores têm vivenciado novas formas, além do material concreto que 

produz o conhecimento, pois os alunos também constroem sua aprendizagem 



através da exploração, navegação mediática, criação e recriação e cabe ao 

professor o papel de mediador, facilitador e desafiador da aprendizagem individual e 

grupal. 

Diante do exposto, destacamos a importância de iniciar a criação um 

Laboratório de Matemática, para armazenar os materiais confeccionados e organizar 

os que existem e com isso facilitar o trabalho em sala de aula. 

Um dos objetivos deste estudo é intervir nas dificuldades dos conhecimentos 

matemáticos básicos (dos alunos) com uma aprendizagem significativa como 

aspecto que proporciona o interesse, o espírito de investigação, a curiosidade, 

confeccionando jogos de forma coletiva e individual, com início a construção do 

Laboratório de Matemática. 

O interesse dos alunos por atividades lúdicas tem despertado para a 

concentração e atenção, visando a aprendizagem. A confecção de jogos 

matemáticos e os jogos digitais como categoria lúdica permitem o aluno sanar as 

dificuldades de aprendizagem na educação básica em matemática? É possível 

trabalhar no coletivo e individualmente para que o aluno possa conceituar e definir 

termos matemáticos? Onde armazenar todo o material confeccionado? É viável 

iniciar a construção de um Laboratório de Matemática? Estes materiais 

confeccionados serão utilizados por outros docentes, em diferentes áreas de 

conhecimento? 

Pretende-se ao final deste curso responder todas estas perguntas e as que 

mais surgirem no decorrer de todo o processo de implementação e nas demais 

etapas do programa. 

 O tema escolhido para os estudos tem intenção de colaborar com a práxis 

junto aos alunos com dificuldade na matemática básica objetivando a aprendizagem 

dos mesmos, bem como, valorizar a participação do aluno em todo processo de 

construção do conhecimento. 

A produção didático-pedagógica será organizada para a implementação por 

aulas geminadas, num total de dezesseis encontros. Sendo que acorrerá em etapas: 

primeiramente haverá atividade de pesquisa dos termos relacionados aos jogos para 

promover questionamentos e debates, bem como, vídeos específicos relacionados 

aos assuntos; em outro momento, elaboração de um glossário; em seguida a 

confecção dos jogos e finalmente os jogos propriamente dito e a socialização dos 

jogos com as outras turmas. Pensa-se que, confeccionar e jogar várias vezes o 



mesmo jogo propicia a compreensão dos conteúdos relacionados, bem como, a 

formulação de novas estratégias. 

 Armazenar este material produzido, no Laboratório de Matemática, espaço 

este que será cedido pela escola com intuito de ter uma sala específica para este 

fim. A sala contém bancadas, o que permite utilizar os espaços ociosos para 

justamente armazenar o material. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para fundamentar nossa pesquisa teórica, busca-se explicações 

sistematizadas com autores que abordam e discutem a temática proposta, sobre 

jogos matemáticos como objeto de aprendizagem. 

Para tanto, apontamos para nossos estudos, alguns estudiosos como: 

D’Ambrósio (2013), Lorenzato (2006),Grando (2004), entre outros, que discutem a 

importância dos jogos matemáticos e sua utilização em sala de aula, seja produtiva 

e educacional.Afirmam, que o objetivo do professor é de ajudar as pessoas a 

entenderem Matemática e encorajá-las a acreditar que é natural e essencial usar e 

aprender Matemática sempre que se fizer necessário. Ensinar a Matemática com 

estratégias que propiciem a aprendizagem de forma prazerosa, lúdica e vista de 

maneira natural em seu ambiente de estudo. 

A linha de estudo nas Tendências em Educação Matemática aborda os jogos 

como uma das alternativas metodológicas para o Ensino da Matemática. O 

aprofundamento teórico e as intervenções pedagógicas têm papel fundamental para 

que o professor tenha postura de organizador, observador, mediador e incentivador 

no processo de ensino - aprendizagem. 

O estudo da Matemática resulta num impacto social, no entanto, alguns 

autores que defendem a importância da matemática justificam que a Matemática é 

irrelevante, mas não causa nenhum impacto no desenvolvimento social. Nesse 

sentido, D’Ambrósio, afirma que a Matemática tem forte impacto no desenvolvimento 

social:  

 

Nos últimos cem anos temos presenciado enormes avanços no 
conhecimento da natureza e no desenvolvimento de novas tecnologias. (...) 
Apesar disso, este mesmo século tem nos mostrado um comportamento 
humano abominável. Meios de destruição em massa nunca vistos, 
insegurança, novas doenças terríveis, fome injustificável, abuso de drogas e 



decadência moral são equiparados somente por uma destruição irreversível 
do meio ambiente. Uma grande parte deste paradoxo tem a ver com a 
ausência de reflexões e de considerações sobre valores da academia, 
particularmente nas disciplinas científicas, tanto na pesquisa quanto na 
educação. A maioria dos meios para se alcançar essas maravilhas e, 
também, esses horrores da ciência e da tecnologia tem a ver com os 
avanços na Matemática (D’AMBRÓSIO,1994 apud BICUDO, 2004, p.31). 

 

Devemos ter cautela para que a Matemática não fique só dentro da escola e 

sim seja aplicável no contexto diário, mostrar ao aluno a Matemática na vida real. 

Neste contexto, há necessidade do professor refletir sobre suas práticas 

pedagógicas no dia a dia da escola. O aprendizado do aluno pode ser visto como 

um movimento do concreto (um problema do mundo real que serve como exemplo 

do conceito ou da técnica operatória) para o abstrato (uma representação simbólica 

de uma classe de problemas e técnicas para operar com estes símbolos). 

Para tanto, o escritor D’AMBRÓSIO (2003), analisa a questão do Ensino da 

Matemática, e salienta a importância de ensinar os conteúdos matemáticos para a 

vida do aluno e enfatiza que o objetivo da escola é acompanhar o processo evolutivo 

tecnológico, não esquecendo que o maior objetivo é a educação para a cidadania. O 

autor também acrescenta que, mais importante que ensinar matemática é o 

professor formar cidadão crítico e atuante no meio social em que está inserido.  

As experiências que os alunos têm desde pequenos, com brincadeiras e 

jogos de regras, o que envolve atividades lúdicas, que são inerentes ao ser humano, 

auxilia no desenvolvimento das habilidades de raciocínio lógico. O jogo é uma 

atividade dinâmica, por se tratar de movimento, é também um desafio que poderá 

atuar no desenvolvimento futuro do pensamento abstrato. Segundo Leontiev (1991 

apud GRANDO, 2004, p. 19), “não é a imaginação que determina a ação, mas são 

as condições da ação que tornam necessária a imaginação e dão origem a ela”. 

De acordo com GRANDO (2004 apud RIBEIRO, 2009, p. 19), “tanto os 

trabalhos de Piaget, quanto os de Vygotsky e seus respectivos seguidores apontam 

para a importância dos jogos no desenvolvimento da criança”. 

Diante disso, observamos como é significativa a aplicação de jogos no 

processo ensino-aprendizagem, visto como atividade pedagógica para estimular o 

desenvolvimento e conhecimento do aluno. De acordo com GRANDO (2004, p. 35-

36), o professor utiliza critérios durante o processo de intervenção pedagógica, entre 

os quais: 

 



Garantir o cumprimento e a compreensão das regras do jogo;Deixar o aluno 
a vontade para agir e desenvolver novas possibilidades de jogar;Esclarecer 
dúvidas;Perguntar ao aluno sobre decisões tomadas ou a serem tomadas, e 
estratégias desenvolvidas;Solicitar que o aluno justifique suas 
jogadas;Propor facilitadores, conforme as necessidades do aluno;Incentivar 
o aluno a “jogar pensando alto”, descrevendo o que pensa e faz, 
observando as regularidades, elaboração de estratégias e análise do jogo e 
Sistematizar, juntamente com os alunos, os conceitos matemáticos 
intrínsecos ao jogo. 

 

O professor, no momento em que os alunos estiverem jogando, pode dar 

sugestões para que o aluno crie estratégias, a fim de que tenha êxito nas jogadas. 

Ele necessita ser um bom observador durante as intervenções que serve como norte 

para aprendizagem do aluno e posteriormente analisar as possíveis 

soluções.GRANDO (2004 apud RIBEIRO, 2009, p. 20), diz que: 

 

Ao observarmos o comportamento de uma criança em situações de 
brincadeira e/ou jogo, percebe-se quanto ela desenvolve sua capacidade de 
fazer perguntas, buscar diferentes soluções, avaliar suas atitudes, encontrar 
e reestruturar novas relações, ou seja, resolver problemas. 

  

A confecção e aplicação de jogos matemáticos nas aulas de matemática são 

um recurso a mais para desenvolver atividades como a resolução de problemas, 

construindo gradativamente os conceitos matemáticos, bem como desafios, que vão 

desde a imaginação do aluno até a abstração.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN (1998 apud GRANDO, 2000, p. 

20), abordam a importância dos jogos como recurso didático e pedagógico:  

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentadas de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações-problemas que exigem soluções vivas 
e imediatas, o que estimula o planejamento das ações. 

 

Um dos pontos de partida para aprendizagem matemática é a resolução de 

problemas, vista para alguns estudiosos como a principal estratégia de ensino, com 

aplicação de materiais pedagógicos, os estruturados que as escolas geralmente 

adotam, por exemplo, material dourado e blocos lógicos, bem como, jogos 

matemáticos, na sua confecção e aplicação. 

Segundo kishimoto, o papel do jogo na educação é visto como um dos 

elementos pedagógicos e afirma: 

 



Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria 
criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalecem a 
incerteza do ato e não se buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos 
servem como auxiliar da ação docente, buscam-se resultados em relação à 
aprendizagem de conceitos e noções ou, mesmo, ao desenvolvimento de 
algumas habilidades. Nesse caso, o objeto conhecido como brinquedo não 
realiza sua função lúdica, deixa de ser brinquedo para tornar-se material 
pedagógico (KISHIMOTO,1994, p. 14). 

 

Neste sentido, a autora reafirma a diferença entre brinquedo e material 

pedagógico, dizendo que podemos apontar algumas vantagens na aplicação de 

jogos nas aulas de matemática, destacadas por GRANDO (2004 apud RIBEIRO, 

2009, p. 23): 

 

a)desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas (desafio dos 
jogos);b) o jogo requer participação ativa do aluno na construção do seu 
próprio conhecimento;c) dentre outras coisas, o jogo favorece o 
desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, da participação, da 
competição “sadia”, da observação, das formas de uso da linguagem e do 
resgate do prazer em aprender. 

 

Para cada fase da criança tem-se necessidade de classificar os jogos, a fim 

de respeitar as etapas de aprendizagem no contexto educativo. O jogo de regras 

proporciona à socialização e a criança internaliza a necessidade do respeito ao 

outro. Nesse contexto, segundo GRANDO (2004); 

 

No jogo de regras, a criança abandona o seu egocentrismo e seu interesse 
passa a ser social, havendo necessidade de controle mútuo e de 
regulamentação. A regra, nesse tipo de jogo, supõe necessariamente 
relações sociais ou interindividuais, pois, no jogo de regras existe a 
obrigação do cumprimento destas que são impostas pelo grupo, sendo que 
a violação de tais regras apresenta o fim do jogo social.  (apud RIBEIRO, 
2009, p. 25) 

 

Estudos mostram que os jogos de regras apresentam aspectos de ordem 

afetiva, social e cognitiva. Alguns exemplos podem ser descritos, como, jogos de 

dominó, cartas, bingo, batalha naval, entre outros. Estes podem ser vistos como 

jogos pedagógicos, que tem caráter de ensinar e aprender. Estes aspectos são 

elementos norteadores do uso dos jogos em Matemática. 

 

Jogar é uma das atividades em que a criança pode agir e produzir seus 
próprios conhecimentos. No entanto, nossa proposta não é substituir as 
atividades em sala de aula por situações de jogos. (...) a ideia será sempre 
considerá-los como outra possibilidade de exercitar ou estimular a 
construção de conceitos e noções também exigidos para a realização de 
tarefas escolares. (PETTY,1995 apud GRANDO, 2000, p. 18). 



Desta maneira, o jogo pode ser um instrumento útil nas aulas de Matemática 

quando bem orientadas e planejadas pelo professor. Assim, o jogo é visto como um 

excelente mediador de conhecimento no processo ensino-aprendizagem. Ao 

professor, cabe possibilitar ao sujeito maior compreensão de conceitos matemáticos, 

compreendendo também o mundo adulto com maior significação e ainda possibilita 

ao aluno a construção de materiais pedagógicos para assimilar as realidades 

intelectuais. Segundo FREIRE (2002): 

 

O homem é mais tempo jovem que qualquer outro animal. O jogo é típico da 
juventude. Sendo assim, nenhum animal é mais dotado para o jogo que o 
homem. Portanto, se a cultura humana é uma construção que depende de 
nossa atividade interior, e o jogo tem propriedade de “sugar” para esse 
interior as vivências da realidade, obviamente o jogo passa a ser 
indispensável à formação de nossa cultura. Do ponto de vista pedagógico, 
portanto, vemos claramente que há uma pedagogia subjacente à nossa 
relação com o mundo que tem no jogo seu ponto de referência. É pelo jogo 
que construímos nossas condições fundamentais de vida. É por meio do 
jogo que construímos nossas habilidades e capacidade mais tipicamente 
humanas: a habilidade de imaginar e a imaginação. (...). Joga-se, no fundo, 
por necessidade. Pena que a escola não perceba isso. (apud GRANDO, 
2004, p.110). 

  

O ser humano vem ao mundo sem experiências (vazio) e necessita de 

estímulos para obter conhecimento. A escola tem papel de humanizá-lo, descobrindo 

seus talentos e vocações, muitas vezes interiorizadas. 

Sabemos que os jogos matemáticos são estratégias motivadoras da 

aprendizagem, são meios de transmitir conhecimento e ao mesmo tempo reforçar a 

auto-estima, os valores, responsabilidade, disciplina, concentração, alegria, tão 

necessários à formação dos alunos. Acreditamos que os jogos são necessários para 

uma infância saudável e para um aprendizado significativo. 

 

3 MATERIAL DIDÁTICO 

 

Segundo Lorenzato-org, (2010, p.18), Material didático é qualquer 

instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem. Como exemplo podemos 

destacar: giz, calculadora, filme, quebra-cabeça, jogo, embalagem, transparência, 

entre outros.  

Vários são os tipos de materiais didáticos, alguns são estáticos, o que 

permite somente a observação (exemplo; sólidos geométricos); outros permitem a 

manipulação ecom isso a participação do aluno ( exemplo: ábaco, material 



montessoriano (cuisenare ou dourado) e jogos de tabuleiro. Outros são dinâmicos, 

que permite a transformação  por continuidade (exemplo, atividades com palitos), 

nesse caso o aluno realiza descobertas , observa propriedades e o mais importante 

acontece a aprendizagem. 

O mesmo autor Lorenzato (2010, P.11), destaca uma lista de sugestões de 

materiais didáticos, instrumentos ou equipamentos para dar início a constituição e 

organização do Laboratório de Matemática. O autor se refere ao Laboratório de 

Ensino de Matemática (para formação de professores). Adaptaremos para o 

Laboratório de Matemática os seguintes materiais didáticos:livros (didáticos, 

paradidáticos,sobre temas matemáticos): artigos de jornais e revistas; problemas 

interessantes; JOGOS; quebra-cabeça, figuras; sólidos; modelos estáticos e 

dinâmicos; quadros murais ou pôsteres; materiais didáticos ( industrializados e 

produzidos pelos próprios alunos e professores); instrumentos de medidas; 

transparências; filmes; softwares; calculadoras e materiais estruturantes(lápis, 

caneta,borracha e outros) adequados e necessários para produção de materiais 

didáticos. 

Podemos citar que uma das práticas pedagógicas realizadas será a 

confecção de jogos matemáticos, que é um material didático, usado para a 

intervenção na aprendizagem. O aluno terá contato direto com alguns instrumentos 

de medidas, sendo estes materiais manipuláveis recursos didáticos essenciais na 

formação do aluno. Na confecção pode-se destacar e estudar alguns conteúdos, 

como unidades de medidas de comprimento, suas conversões e aplicações, bem 

como, área, perímetro e ângulo, leitura e escrita de números racionais e irracionais. 

Construir os jogos usando materiais diversos, como papel cartão, sucatas de papel, 

adesivos e outros. Atividades estas que auxiliam nos conceitos básicos da 

matemática.  

Em virtude do que foi exposto nosso objetivo na criação do Laboratório de 

Matemática é a aprendizagem do aluno, bem como, oferecer aos docentes materiais 

didáticos pedagógicos, os quais estarão disponíveis neste espaço. 

Assim, o Laboratório de Matemática será mais uma ferramenta 

metodológica, que dispõe aos alunos materiais manipuláveis e mediáticos, recurso 

este que orienta e facilita a aprendizagem. 

 

 



ATIVIDADES DE INTERVENÇÃO 

PESQUISAR, CONSTRUIR, JOGAR E APRENDER 

 

Estas atividades serão realizadas em dezesseis encontros, cada encontro 

com duas aulas, somando um total de trinta e duas aulas. Serão realizadas em sala 

de aula regular e nos Laboratórios de Matemática e Informática e Biblioteca. Todas 

as atividades serão realizadas em equipes. 

 

1º ENCONTRO (2 aulas) 

 

Objetivos: 

 

*Apresentar aos alunos, resumidamente, o projeto do PDE, usando slides 

com esquemas do projeto, enfatizando os objetivos do mesmo. 

*Apresentar aos alunos os jogos matemáticos (confeccionados pela 

professora) que serão confeccionados em série pelos alunos, durante os encontros. 

Primeiro Jogo - BATALHA NAVAL {um pouco de história (lembra Batalha dos 

ângulos)} e Segundo jogo - EU SEI. (lembra o Salute).), para que possam manusear 

e questionar, com possíveis discussões. 

*Destacar os conteúdos (medidas de comprimento e ângulos, área e 

perímetro, operações fundamentais, números racionais e irracionais) que serão 

abordados no decorrer dos encontros, bem como, os recursos didáticos que serão 

utilizados (internet, por exemplo). 

*Mostrar a importância da construção de um Laboratório de Matemática na 

Escola. 

 

Apresentação dos jogos: 

 

1º Jogo – batalha Naval 

 

 

 

 

 



Figura 1: Tabuleiro Jogo Batalha Naval 

 

Fonte: RAMUSKI, 2014 

 

Tabuleiro para jogar em duplas. Com visualização indisponível do 

adversário. 

 

Figura 2: Tabuleiro Jogo Batalha Naval - ampliado 

 

Fonte: RAMUSKI, 2014 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: Peças do Jogo Batalha Naval 

 

 

 

 

Fonte: RAMUSKI, 2014 

 

Peças (ampliadas) para os dois jogadores. Os quais serão em forma de 

adesivos. 

 

 

 

2º Jogo – EU SEI 

 

 

Figura 4: Peças do Jogo Eu Sei 

  

Fonte: RAMUSKI, 2014 

 

 

 



Questionamentos para os alunos – discutindo ideias (nas equipes) 

 

a) Você considera importante este projeto? Justifique. 

b) Na sua opinião, quais outros conteúdos poderiam ser abordados na 

confecção de jogos matemáticos? 

c) Citamos a construção/iniciação do Laboratório de Matemática. Você pensa 

que é viável? Justifique. 

d) Você tem preferência para outro tipo de construção de jogo matemático? 

e) Você conhece (Já utilizou) os jogos matemáticos, quebra-cabeças e 

desafios, que a escola têm? 

f) Onde estes materiais estão armazenados? Tem um lugar adequado? 

 

2º ENCONTRO (2 aulas) 

  

Objetivos: 

 *Pesquisar, utilizando o Laboratório de Informática e/ou Biblioteca, os 

seguintes temas: Plano Cartesiano; René Descartes; Número de Ouro ou Proporção 

Áurea. 

*Site (para plano cartesiano): abr.ai/plano-cartesiano (Fonte: Revista Nova 

Escola) 

*Assistir vídeos relacionados com os temas. (Fonte: Portal diaadiaeducação) 

* Intervir juntamente com os alunos para a discussão/explicação dos temas 

citados. 

 

PRIMEIRO VÍDEO 

Plano Cartesiano - Um Ponto de Vista 

 

 

 

                             Fonte Figura:http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=424 
                             Fonte Vídeo:http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7312 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=187
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=424
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7312


O editor de imagens, Márcio, tem uma conversa virtual com o grande pintor 

Georges Seurat, enquanto pesquisava sobre a famosa técnica de pintura conhecida 

como pontilhismo. A conversa se torna ainda mais interessante quando o grande 

matemático Descartes entra na conexão. Com a ajuda dos dois, Márcio compreende 

quais as relações do seu trabalho com o pontilhismo.  

Este vídeo tem por objetivo apresentar uma introdução ao Plano Cartesiano. 

 

SEGUNDO VÍDEO 

Número de Ouro ou Proporção Áurea 

 

                  

                        Fonte figura: http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=424 

                        Fonte Vídeo:http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=6906# 

 

 

Existe algum critério para se afirmar que algo é esteticamente perfeito? Com 

este vídeo pode-se mostrar que, para os gregos antigos, o critério escolhido foi a 

proporção áurea, encontrada de forma bastante interessante nas fachadas do 

Partenon, em Atenas. Muito tempo depois, com a intenção de retomar os valores 

estéticos da Grécia antiga, o Renascimento, por meio de vários artista, dentre eles 

Leonardo da Vinci, resgata os estudos a respeito da proporção áurea, que passa a 

ser utilizada por vários artistas ao longo do tempo, chegando até os nossos dias. No 

Brasil, um dos grandes nomes que trabalharam em função dessa proporção é o de 

Cândido Portinari. A partir disso, o professor pode mostrar o desenvolvimento 

matemático da proporção áurea, em especial por meio dos trabalhos de Leonardo 

Fibonacci, como, por exemplo, a sequência que leva o seu nome. Pode mostrar, 

ainda, de que forma a sequência de Fibonacci aparece na natureza e, 

surpreendentemente, na poesia. Com certeza, uma bela maneira de contextualizar o 

estudo de proporção e razão. 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=187
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=424
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=6906


TERCEIRO VÍDEO 

Donald no País da Matemágica - Razão Áurea 

 

                      Fonte figura: http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=424 

                      Fonte Vídeo: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12059 

 

 

ATIVIDADE: 

 

Sugestão para leitura e fixação dos assuntos (vamos navegar) 

 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/plano-cartesiano-muito-alem-
batalha-naval-744832.shtml 
 
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/formacao/palavra-de-especialista-jogo-lugar-
aprendizagem-matematica-736504.shtml?page=2 
 

Questionamento para os alunos- discutindo ideias  

a) Após a pesquisa e realizada a intervenção da professora, você considera 

que os temas/assuntos são interessantes? Serão necessários para a 

confecção dos jogos? 

b) Qual tema você considera mais complexo? Justifique. 

 

3º ENCONTRO (2 aulas) 

  

Objetivo: 

 *Revisar, as unidades de comprimento (cm e mm), ângulo, área e perímetro. 

 Materiais: Usar régua e transferidor para realizar medidas na própria sala de 

aula (espaço do Laboratório de Matemática), com registro dos alunos. 

Trabalhar com a reta numérica 

Questionamento para os alunos- discutindo ideias 

a) Por quanto devemos multiplicar para converter cm em mm? 

b) Por quanto devemos dividir para converter mm em cm? 

c) Em um polígono convexo qualquer, se dobrar a área, o perímetro também 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/arquivoVideos.php?menu=187
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=424
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12059
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/plano-cartesiano-muito-alem-batalha-naval-744832.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/plano-cartesiano-muito-alem-batalha-naval-744832.shtml


dobrará? 

d) Qual a medida de ângulo que predomina em uma construção qualquer? 

Por exemplo, na sala de aula. 

 

4º ENCONTRO (2 aulas) 

  

Objetivos: 

 *Elaborar um glossário (em duplas), dos termos (vocábulos) já revisados e 

estudados, que os alunos supõem importantes, para possível consulta nos 

encontros seguintes. 

*Expor em cartolina ou papel pardo ou mesmo imprimir e fixar no mural do 

Laboratório de Matemática. 

Materiais: canetinhas, cartolina, papel pardo, dicionário , régua,  “ internet”, 

impressora. 

 

Questionamento para os alunos – discutindo ideias  

 a) Quais termos você ainda não conhecia? 

 b) É importante elaborar um glossário nas aulas de matemática?  

 c) Você pensa ser significativo o espaço destinado ao laboratório? 

 

5º ENCONTRO (2 aulas) 

   

Objetivo: 

 *Usar um software do aplicativo Geogebra (É um software matemático que 

reúne geometria, álgebra e calculo com o mesmo grau de importância. Ele foi 

desenvolvido por MarkusHohenwarter, da Universidade de Salzburg, para educação 

matemática nas escolas). 

 *Estudar (no Geogebra) os termos específicos: ponto, reta, ângulo, polígono, 

plano cartesiano e outros. 

 Recursos: Laboratório de Informática. 

Usar malha quadriculada, marcar alguns pontos e analisar/comparar as 

marcações feitas no Geogebra. 

 

 



Figura 5: Geogebra 

 

Fonte: http://www.geogebra.org/ 

 

Questionamento para os alunos – discutindo ideias 

a) Você já conhecia este aplicativo do Geogebra? Achou interessante? 

b) Quais outros assuntos que se pode explorar no Geogebra? 

 

 

6º ENCONTRO (2 aulas) 

  

A CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO JOGO 

 

                       Fonte Imagem: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/ 

 

 

 

Objetivos: 

*Iniciar a construção do jogo BATALHA NAVAL; 

*Construir o tabuleiro e as embarcações, (peças coloridas) do jogo, colar os 

adesivos. 

*Imprimir e estudar as regras. 

   Materiais: Papel cartão, régua, caneta, lápis de cor, papel contátil, adesivos 

das embarcações (para posteriores colagens). 

Segue procedimento retirado do dia a dia educação. 

 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/


 

Batalha Naval com Coordenadas Cartesianas:  

 
 
                    Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1320 

 
 

Organização da turma 

• Organize os alunos em trios 

• Dois alunos irão jogar e um será o juiz 

 

Recursos por dupla ou grupo 
 
Construir um por aluno que irá jogar. O tabuleiro e as embarcações. 
Após a construção(medições) das embarcações, serão fixados os adesivos 

adequados. 
 

Objetivos 

• Aprender a marcar pontos no Plano Cartesiano 

 

Organização do jogo 

 

1. Cada jogador distribui suas embarcações pelo tabuleiro, marcando os quadrados 

em que estarão ancoradas as suas embarcações da seguinte forma: um porta-

aviões (cinco quadrados);  dois encouraçados (quatro quadrados cada um); três 

cruzadores (três quadrados cada um); quatro submarinos (dois quadrados cada um). 

2. As embarcações devem ocupar os quadrados na extensão de uma linha ou de 

uma coluna. Por exemplo, um porta-aviões deve ocupar cinco quadrados em uma 

linha ou em uma coluna. 

3. Não é permitido que duas (2) embarcações se toquem ou se sobreponham. 

4. Deve ser distribuída pelo menos uma embarcação em cada quadrante. 

5. A função do juiz é observar se os jogadores estão marcando corretamente os 

pontos nos dois tabuleiros (no tabuleiro do seu jogo e no tabuleiro de controle dos 

tiros dados no tabuleiro do adversário). 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/jogos/tabuleiro_batalha_naval.pdf
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1320


Regras do jogo 

• Cada jogador não deve revelar ao seu oponente a localização de suas 
embarcações. 

• Os jogadores decidem quem começa a atirar. 

• Cada jogador, na sua vez de jogar, tentará atingir uma embarcação do seu 
oponente. Para isso, indicará ao seu oponente um ponto (tiro) no plano cartesiano 
dando as coordenadas x e y desse ponto. Lembrando que as coordenadas x, y são 
pares ordenados (x,y) em que o primeiro número deve ser lido no eixo x e o segundo 
no eixo y. 

• O oponente marca o ponto correspondente no seu tabuleiro e avisa se o 
jogador acertou uma embarcação, ou se acertou a água. Caso tenha acertado uma 
embarcação, o oponente deverá informar qual delas foi atingida. Caso ela tenha sido 
afundada, isso também deverá ser informado. Uma embarcação é afundada quando 
todos os quadrados que formam essa embarcação forem atingidos. 

• Para que um jogador tenha o controle dos pontos que indicou ao seu 
oponente, deverá marcar cada um dos pontos indicados no plano correspondente ao 
do oponente no seu tabuleiro.  

• Para acertar uma embarcação, basta acertar um dos vértices de um dos 
quadrados em que a embarcação está ancorada. 

•Para afundar uma embarcação, é preciso acertar pelo menos um dos 
vértices de cada um dos quadrados em que a embarcação está ancorada. 

• Se o jogador acertar um alvo, tem direito a nova jogada e assim 
sucessivamente até acertar a água ou até que tenha afundado todas as 
embarcações. 

• Se o jogador acertar a água, passa a vez para o seu oponente. Também 
passará a vez para o seu oponente ou perderá uma jogada o jogador que marcar um 
ponto de forma incorreta, em qualquer um dos tabuleiros. Esse erro deve ser deve 
ser indicado pelo juíz. 

• O jogo termina quando um dos jogadores afundar todas as embarcações 
do seu oponente. 

 

Questionamento para os alunos – discutindo ideias 

a) Qual é o objetivo do jogo? 

b) Quando a embarcação(peça) é atingida, o que acontece com ela? 

c) Como são distribuídas as peças no tabuleiro? 

d) Quem ganha o jogo? 



e) Quantas embarcações(peças) são colocadas no tabuleiro? 

f) Quanto mede a área do quadrado menor, do tabuleiro? E o perímetro? 

g) Quanto mede a área de cada embarcação? E o perímetro? 

h) Quadrantes, como definir? 

i) Quais conteúdos revisamos na construção deste jogo? 

 

 

7º ENCONTRO (2 aulas) 

  

Objetivos: 

*Finalizar e jogo 

*Estudar o jogo (glossário, regras, objetivos) 

*Jogar (em trio), usando como rascunho uma malha quadriculada. 

*Respeitar as regras do jogo 

 

Questionamento para os alunos – discutindo ideias 

a) É necessário ter uma malha quadriculada para servir de rascunho? 

b) Houve dificuldades em entender as regras do jogo? 

 

8º ENCONTRO (2 aulas) 

   

Objetivos: 

*Jogar o jogo BATALHA NAVAL 

*Registrar as dúvidas 

 

Questionamento para os alunos – discutindo ideias 

a) Você conhecia este jogo? 

b) Conhece ou já ouviu falar no jogo similar BATALHA DE ÂNGULOS?  

Fonte: Livro Kátia Smole (2007, p.71). Vamos estudá-lo? 

 

9º ENCONTRO (2 aulas) 

Objetivo: 

*Usar sites específicos para jogar Batalha Naval.  

Ex: http://passatempo.ig.com.br/jogos/batalha-naval/Quais 

http://passatempo.ig.com.br/jogos/batalha-naval/Quais


 

Recurso: 

Laboratório de Informática 

 

Questionamento para os alunos – discutindo ideias 

 

a) Quais outros sites pode-se jogar? Vamos navegar? 

b) Tem habilidades na internet? 

 

10º ENCONTRO (2 aulas) 

 

Objetivo: 

*Jogar novamente na sala de aula (Laboratório de Matemática) o jogo 

 BATALHA NAVAL. 

 

Questionamento para os alunos – discutindo ideias 

a) O jogo tornou-se motivador? 

b) Quais as dúvidas mais frequentes, quanto ao jogo? 

 

11º ENCONTRO (2 aulas) 

 

                         

                            Fonte Figura: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/ 

 

 

A CONSTRUÇÃO DO SEGUNDO JOGO - EU SEI 

 

 
Jogo – EU SEI 
 
Tabela – para o juiz 

1.1 = 1 -1.1 = -1 -1.(-1) = 1 

1.2 = 2 -1.2 = -2 -1.(-2) = 2 

1.3 = 3 -1.3 = -3 -1.(-3) = 3 

1.4 = 4 -1.4 = -4 -1.(-4) = 4 

1.5 = 5 -1.5 = -5 -1.(-5) = 5 

Zero vezes qualquer nº = 0   

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/


 

2.1 = 2 -2,1 = -2 -2.(-1) = 2 

2.2 = 4 -2.2 = -4 -2.(-2) = 4 

2.3 = 6 -2,3 = -6 -2.(-3) = 6 

2.4 = 8 -2.4 = -8 -2.(-4) = 8 

2.5 = 10 -2.5 = -10 -2.(-5) =10 

Zero vezes qualquer nº = 0   

 

3.1 = 3 -3.1 =-3 -3.(-1) =   3 

3.2 = 6 -3.2 =-6 -3.(-2) =   6 

3.3 = 9 -3.3 =-9 -3.(-3) =   9 

3.4 = 12 -3.4 = -12 -3.(-4) = 12 

3.5 = 15 -3.5 = -15 -3.(-5) = 15 

Zero vezes qualquer nº = 0   
 

4.1 = 4 -4.1 = -4 -4.(-1) =  4 

4.2 = 8 -4.2 = -8 -4.(-2) =  8 

4.3 = 12 -4.3 = -12 -4.(-3) = 12 

4.4 = 16 -4.4 = -16  -4.(-4) = 16 

4.5 = 20 -4.5 = -20 -4.(-5) = 20 

Zero vezes qualquer nº = 0   

 
 

5.1 =5 -5.1 =-5 -5.(-1) =   5 

5.2 = 10 -5.2 = -10 -5.(-2) = 10 

5.3 = 15 -5.3 = -15 -5.(-3) = 15 

5.4 = 20 -5.4 = -20 -5.(-4) = 20 

5.5 = 25 -5.5 = -25 -5.(-5) = 25 

Zero vezes qualquer nº = 0   

 

   

Objetivos: 

• Confeccionar as cartas(de -5 até +5), usando proporção áurea 

• Rever números inteiros 

• Estudar as regras de sinais 

• Estudar a tabuada 

• Adaptar o jogo usando outras operações  

  



Figura 6: Jogo Eu Sei (Ciclo II) - Matemática 
 

 

Fonte: http://luziaarruda.spaceblog.com.br/1742821/Jogo-Eu-Sei-Ciclo-II-Matematica/ 

 

Número de participantes:3 

Materiais: para cada jogador, são necessárias 11 cartas numeradas de -5 a +5, 
incluindo zero. 

 Regras: 

1. Dos três jogadores dois jogam e um é o juiz. 

2. Cada jogador embaralha as cartas sem olhar. 

3. Os dois jogadores que receberam suas cartas sentam-se um em frente ao 

outro, cada um segurando seu monte de cartas viradas para baixo. O terceiro 

jogador fica de frente para os outros dois, de modo que possa ver seus rostos. 

4. A um sinal do juiz, simultaneamente, os dois jogadores pegam a carta de 

cima de seus respectivos montes, segurando-os perto de seus rostos de uma 

maneira que possam ver somente a carta do adversário. 

5. O juiz usa os dois números à mostra, anuncia o produto e pergunta: quem 

sabe as cartas? Cada jogador tenta deduzir o número de sua própria carta 

analisando a carta do outro. 

http://luziaarruda.spaceblog.com.br/1742821/Jogo-Eu-Sei-Ciclo-II-Matematica/
http://luziaarruda.spaceblog.com.br/1742821/Jogo-Eu-Sei-Ciclo-II-Matematica/


6. O jogador que gritar primeiro “Eu sei!” e disser o número correto pega as 

duas cartas. 

7. O jogo acaba quando acabarem as cartas e ganha o jogador que, ao final, 

tiver mais cartas. 

 

12º ENCONTRO (2 aulas) 

 

Jogar o jogo: EU SEI  

Realizar registros, para possíveis discussões 

 

13º ENCONTRO (2 aulas)   

Objetivo: 

Jogar novamente o jogo EU SEI e usar adaptações (outras operações). 

14º ENCONTRO (2 aulas) 

 

Objetivo: 

Iniciar a organização do MATERIAL EXISTENTE de matemática na escola, 

que favorecerá para o Laboratório de Matemática. Exemplo: Jogo o Quarto, 

Dominós, Triminós, Geoplanos, Algeplan e outros... 

 

15º ENCONTRO (2 aulas)  

  

Objetivo: 

Apresentar os jogos confeccionados para outras turmas da escola, 

convidando-os para o laboratório de Matemática, simulando algumas jogadas. 

 

16º ENCONTRO (2 aulas) – Encerramento.   

 

Torta na cara (brincadeira educativa, envolvendo as turmas do 9º A x 9ºB). 

Objetivos: 

Socializar o conhecimento;  

Revisar oralmente os conteúdos básicos de matemática; 

Formular as perguntas (questões), de acordo com os conteúdos estudados 



durante as confecções dos jogos. 

 

Recursos: Laboratório de Matemática; Glacê comestível; Relação de 

questões, para sorteio aleatório; Relação dos nomes dos alunos de cada turma; 

sirene(sino) de mão. 

 

COMO JOGAR? 

 

1. Posicionar os alunos de cada turma em lados opostos da sala. 

2. Sortear dois alunos, um de cada turma e colocá-los um em frete ao outro, 

na mesa, juntamente com os pratinhos cheios de glacê. 

3. A professora sorteia e lê a questão. 

4. O primeiro a tocar a sirene (sino), responde a questão. Se acertar, joga a 

torta na cara do adversário, o que converte em ponto. Se errar o adversário é que 

joga a torta na cara e esse é que tem ponto. E assim envolver todos os alunos. 

5. Ganha o jogo a turma que obter mais pontos, depois de sorteadas todas 

as questões. 

 

Curiosidade... 

 

Torta na cara 

A “torta na cara” é muito famosa nos programas de humor da televisão, mas 

a clássica cena surgiu no cinema. A primeira vez que alguém levou uma torta na 

cara foi no filme "A NoiseFromtheDeep", de 1913, dirigido por Mack Sennett. O 

atingido foi o ator RoscoeConklingArbuckle, também conhecido como Chico Boia. 

Ele também arremessou tortas, mostrando toda a sua habilidade para jogar duas 

tortas ao mesmo tempo, em direções opostas. 

Fonte: http://www.guiadoscuriosos.com.br/categorias/5119/1/torta-na-cara.html 
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