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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

1.APRESENTAÇÃO 

 

A presente unidade didática tem por escopo demonstrar que a aplicação do 

conteúdo da álgebra por meio de jogos e atividades lúdicas constitui-se uma prática mais 

atraente e facilitadora da aprendizagem, fazendo com que os alunos compreendam de 

maneira mais fácil e agradável.  

 

 “ Com abelhas ou sem abelhas, os problemas interessantes da Matemática têm, para o pesquisador, a 
doçura do mel” .  
(Ary Quintela) 

 

A aplicação do conteúdo de Álgebra foi por muito tempo algo cansativo e 

desestimulador por parte dos aprendizes, os mesmos não a consideravam útil para o dia 

a dia. Tinham a álgebra como um simples enumerado de letras e números sem utilidades. 

Já os docentes por sua vez, não conseguiam encontrar uma forma de ensinar álgebra, 

inter-relacionando-a com atividades cotidianas e conseguir prender a atenção e o gosto 

por parte dos alunos. 

Com esta unidade didática busca-se exatamente provar que álgebra vai muito, 

além de conceitos pré-estabelecidos, é um ramo matemático formado a partir de diversas 

culturas. Que pode contribuir muito para o desenvolvimento do pensamento racional e das 

atividades cotidianas, não só para os alunos, mas também para aqueles professores que 

ainda não encontraram uma maneira menos formal de ensinar álgebra em suas aulas e 

também um método mais eficiente e com resultados positivos e estimulantes. 

Para tanto pretende-se inserir o lúdico nas atividades em sala de aula, tendo e vista 

que o mesmo já vem sendo incorporado as atividades de sala de aula e experiências com 

este já obtiveram importantes resultados, acredita-se sim que ele pode facilitar muito a 

aprendizagem, para provarmos este fato usaremos como público alvo educandos do 9º 

ano do Ensino Fundamental, do Colégio estadual Castro Alves- Ensino Fundamental e 

Médio da cidade Enéas Marques – Paraná. 

O que pretende-se é uma nova busca matemática, seguindo parâmetros iniciados no século XX , no 
qual demonstra-se vários seguimentos para o ensino-aprendizagem da matemática, com novas alternativas 
para a facilitação desse processo, tais como: os jogos, as atividades lúdicas e também o uso da tecnologia 
na resolução de problemas.   

 
 



Objetiva-se elevar o pensamento matemático, estabelecer relações entre a álgebra 

e nossas atividades rotineiras, levantar sugestões de atividades lúdicas que favoreçam o 

processo do ensino e da aprendizagem, tudo isso baseado em pensamentos de 

estudiosos no assunto e resultados obtidos com o público alvo. 

Constitui-se como uma das causas das dificuldades de aprendizagem dos 

conceitos algébricos, a memorização da simbologia nas aulas de matemática, mas os 

jogos, as brincadeiras podem tornar essa memorização um procedimento mais agradável, 

divertido e eficaz. 

O lúdico apresenta-se como uma nova motivação no ensino da álgebra, e a leva 

além de conceitos pré-estabelecidos, tais como a álgebra não passa de um conjunto de 

letras e números, sem aplicabilidade. 

A dificuldade de professores e alunos em ensinar/aprender a álgebra, mostrou a 

necessidade de ensinar esse ramo da matemática por intermédio de jogos, e 

brincadeiras, permitindo dessa forma, que o educando compreenda o jogo e faça uma 

ligação com o conteúdo estudado e assim reconhecer seu valor e perceber sua 

importância. 

A produção Didático-Pedagógica tem o intuito de proporcionar aos educandos 

maior incentivo na aprendizagem da álgebra, demonstrando sua aplicabilidade nas 

relações cotidianas e sua ligação com a realidade, utilizando-se para tanto do auxílio do 

material lúdico, como fonte renovável da aprendizagem e motivação em sala de aula. 

O professor é objeto chave nesta jornada, cabe a ele desafiar o aluno a apreciar e 

instigar-se com prazer na aprendizagem da álgebra, demonstrando-a como um 

instrumento presente em tudo que se vê e se usa no cotidiano, provando que a utilização 

de jogos no ensino fundamental podem contribuir para um trabalho de formação de 

atitudes, enfrentamento de desafios, espirito crítico e inovador, e alcançar um resultado 

tão almejado, uma aprendizagem prazerosa e eficiente.  

O lúdico, e todo material manipulável tem um poder a mais de concentração do que 

uma atividade feita por pura cópia de um exemplo, e essa cópia deixa o educando 

desmotivado no sentido de buscar algo a mais.  

Assim sendo, trabalhar-se-á com diversas atividades manipuláveis, um exemplo é 

a utilização de atividades lúdicas com objetos no concreto, deste modo o docente pode 

criar outras estratégias para tornar mais compreensível o conteúdo da álgebra e 

finalmente oportunizar o ensino/aprendizagem. 

A produção Didático-Pedagógica demonstra que os jogos são recursos 

pedagógicos eficientes e de grande valia, que podem trazer diversos benefícios para a 



construção do conhecimento matemático, para o desenvolvimento do corpo docente e 

discente, através da motivação e da efetivação da aprendizagem através do interesse.  

Segundo Malba Tahan, 1968, “para que os jogos produzam os efeitos desejados é preciso que 

sejam de certa forma, dirigidos pelos educadores”. 

http://catuxacnn.blogspot.com.br/2010/05/importancia-do-ludico-no-ensino-de.html 

Nesse sentido, as atividades elaboradas visam facilitar o processo de ensino da 

álgebra e também tornar-se uma proposta prazerosa e eficaz, tendo como fato que a 

maioria dos educandos, bem como os do 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio 

estadual Castro Alves, apresentam dificuldades na compreensão do ensino da álgebra e 

não conseguem relacioná-la com sua práxis cotidiana. Sendo portanto o lúdico o 

viabilizador para essa caminhada em busca de ressaltar a importância da álgebra para 

ensino/aprendizagem por meio de jogos e atividades lúdicas. 

Para esta realização utilizou-se das teorias e obras de Alves (2007), 

Antunes(2003),Batllori(2006). Diretrizes Curriculares da Educação Básica Matemática 

(2008), Kishimoto (1999), PCNs (1997-1999), Lorenzato (2010), Melo (2012),Ribeiro 

(2009), Sessa (2009), Torres (1994), entre outros os quais serviram de sustentação para 

a compreensão de que os jogos e atividades lúdicas no ensino da álgebra são de real 

importância para desenvolver as aprendizagens dos educandos desse conteúdo.  

 

 

 

 

2. MATERIAL DIDÁTICO E ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Os conteúdos dos jogos serão primeiramente estudados de maneira formal, 

possibilitando assim o primeiro encontro do aluno com a matéria. 

Será uma explanação não muito extensa porém permitirá que o discente comece 

no jogo tendo um prévio conhecimento daquela conteúdo abordado anteriormente. 

Para não ocuparmos muito tempo em sala de aula o material utilizado para 

realização dos jogos em sala de aula será confeccionado em casa pelo docente e assim 

se terá mais tempo para o desenvolvimento das atividades propriamente ditas. 

 

 

 

 



ATIVIDADE 1 

DOMINÓ DA ÁLGEBRA 

 

Consiste em um jogo muito criativo e uma ótima forma de se trabalhar o conteúdo 

de álgebra, faremos uma breve análise sobre os conhecimentos dos alunos sobre álgebra 

e como resultado veremos a aprendizagem ao fim da unidade didática. 

 

 

 

Objetivo: Possibilitar aos alunos calcular o valor numérico de uma variável qualquer com o 

uso das quatro operações fundamentais. 

Número de aulas previstas: 04 aulas 

Recursos: Peças do dominó (acesse o link abaixo para imprimir as peças). 

http://www.mat.ibilce.unesp.br/laboratorio/img/jogos/pdf/domino_das_operacoes.pdf 

 

 

Regras:  

1-Os participantes do jogo deverão estar em grupos de quatro pessoas. 

2- Cada participante receberá sete peças. 

3- A peça de saída será (m=8, m=8). 



4- próximo participante a jogar será o imediatamente à direita daquele que inicia a partida; 

caso este não tenha a pedra, "passará a vez" ao próximo e, assim sucessivamente. 

5- Será vencedor aquele que primeiro conseguir encaixar, no dominó exposto à mesa, 

todas as suas peças. 

6- Caso não haja opções de jogada para nenhum dos participantes (fechamento do jogo), 

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. 

 Os alunos desenvolvem o cálculo matemático através da competitividade, 

envolvidos pelo jogo utilizam a álgebra de maneira simples, envolvente e prazerosa. 

 

ATIVIDADE 2 

JOGO DO ALVO 

 

(GRASSESCHI, Maria Cecília C. PROMAT: projeto oficina de matemática. Maria Cecília 

C. Grasseschi, Maria Capucho Andretta, Aparecida Borges dos Santos Silva. São Paulo: 

FTD, 2002.) 

 

Objetivo: Permitir ao aluno um contato inicial com a Álgebra, através do trabalho com 

Monômios e Polinômios. Primeiramente sugere-se que se atribua números inteiros e de 

pequeno valor (zero ou próximo de zero) às incógnitas para facilitar o encontro inicial e 

que, gradativamente, a dificuldade do cálculo numérico seja aumentada. 

Número de aulas previstas: 06 aulas. 

Esta atividade terá como conteúdo principal a expressão algébrica, monômios, 

polinômios, valor numérico. E será desenvolvida com um grupo de 3 a 5 alunos. 

Material: alvo, grãos de milho ou feijão. 

MARCADORES: MATEMÁTICA - JOGOS, MONÔMIOS E POLINÔMIOS – JOGOS 

 

Para a construção do alvo, fez-se inicialmente o decalque quatro vezes a figura, após 

colou-se numa cartolina ou papelão resistente para servir de base, em seguida foi pintado 

o alvo com as cores indicadas. 

 

 



*Raio do círculo 

15 cm 



 

 

Para confeccionar a faixa lateral do alvo, foi feito um traçado na cartolina com as 

medidas indicadas no esquema, cortando o contorno, dobrando e picotando a aba como 

indicado. Na sequência colou-se as extremidades da faixa lateral e, em seguida, fixou-se-

a ao redor do alvo. 

 

 

 

 



Veja como o alvo ficou depois de pronto. 

 

 

Todo esse processo de construção do alvo será feito pelo docente e o mesmo já 

trará pronto para a sala de aula, permitindo assim com que o aluno tenha mais tempo 

para realizar a atividade. 

Regras: 

1ª) Cada aluno, na sua vez, joga 12 feijões no alvo. O jogador deve anotar 

cuidadosamente quantos feijões caíram em cada faixa, associando a quantidade de 

feijões com a cor da faixa. Em seguida, escreve uma adição para registrar esse fato e 

confere se o total de feijões anotado coincide com a quantidade de feijões realmente 

jogada. Os jogadores devem jogar cinco rodadas, sempre fazendo as respectivas 

anotações. 

 

Ex.: 

1 na faixa preta 

3 na faixa rosa 

5 na cinza 

0 na vermelha 



3 na amarela 

 

2ª) Para simplificar a notação, é conveniente escolher uma única letra para representar 

cada cor e reescrever os resultados obtidos nas cinco rodadas, organizando-os como no 

exemplo abaixo. A utilização desse código facilita o registro 

Exemplo de ficha para colocar os resultados obtidos: 

1ª Jogada: 

2ª Jogada: 

3ªJogada: 

4ª Jogada: 

5ª Jogada: 

Total: 

Pode haver divergência na escolha das letras, mas o resultado deve ser parecido com 1P 

+ 3R + 5C + 0V + 3A. 

3ª) Para facilitar o cálculo dos pontos, o jogador deve adicionar a quantidade de feijões 

que caiu em cada cor. 

4ª) Ao final das cinco rodadas, cada jogador calcula o total de seus pontos, de acordo 

com os valores que o professor estipular para as cores. 

As atividades com lúdico envolvem de forma fácil e gratificante os alunos no estudo 

da matemática e principalmente da álgebra.  O conhecimento é adquirido passo a passo 

através da unidade didática, o professor será o mediador dessa aprendizagem e caberá 

ao mesmo organizar e orientar as atividades matemáticas, enquanto o aluno será o 

protagonista da brincadeira e o receptor da aprendizagem, isso configurará uma dinâmica 

prazerosa e que trará bons resultados. 

Faz-se importante que o professor já tenha explanado o conteúdo aos alunos pois 

assim os mesmos já saberão do que será tratado e terão mais facilidade na 

aprendizagem. 

 

ATIVIDADE 3 

CARTÕES DE POLINÔMIOS 

 

 A partir deste jogo espera-se que o aluno seja capaz de construir sozinho 

polinômios a partir de figuras geométricas identificar o número de termos de um 



polinômio, fazendo sua respectiva classificação. Ao trabalhar unidos em equipe 

desenvolvam mais rapidamente o raciocínio lógico.   

 

 
 

 

Objetivo: Representar e resolver equações polinomiais geometricamente. 

 

Número de aulas previstas:  08 aulas. 

 

Para desenvolver o jogo é fundamental que o professor já tenha trabalhado 

operações fundamentais, equações e área de figuras planas. 

Para a atividade ser desenvolvida serão utilizadas duas cores de cartolina e 

devemos recortá-las, da seguinte forma:  

 

- 4 quadrados de cada cor medindo (8x8) cm; 

-12 retângulos de cada cor medindo (8x2) cm; 

-20 quadrados de cada cor medindo (2x2) cm. 

 

Faremos a codificação das cores, uma como positivo e a outra como negativo, 

padronizando assim o material. 



Inicia-se a atividade expondo as medidas dos lados de cada figura, de forma que 

calculem as suas áreas e em seguida iniciar a substituição dos números pelas incógnitas. 

Sendo assim, se 8.8 = 64, 2.8 = 16 e 2.2 = 4, substituindo 8 por x e 2 por y, por exemplo, 

teríamos que: x.x = x2 , y.x = yx e y.y = y2. 

 

  

 

Depois disto, o professor dá alguns exemplos como: 3x2, 2xy, 3y2 ou y2 + 2xy, etc. 

E deve mostrar também a situação nula, que se dá através da junção de peças iguais, 

porém de cores diferentes. Então, (considerando o cinza positivo e o pontilhado negativo) 

temos:  

 

 

 

 

Podemos representar polinômios de diferentes sinais e polinômios opostos. Por 

exemplo: 3x2 – 4xy + 2y2 e seu oposto –3x2 + 4xy – 2y2.  

 

Partindo daí, pode-se fazer a soma e a subtração de polinômios, dada pela troca 

de todos os sinais do polinômio a ser subtraído.  

Por exemplo: 3x2 – 4xy + 2y2 – (2x2 – 2xy + 2y2)= 3x2 – 4xy + 2y2 – 2x2 + 2xy – 2y2 = x2 – 

2xy 

 

http://3.bp.blogspot.com/-iK7V_iNXty8/UeNoVaXo_TI/AAAAAAAAAF8/S_pSqrXN96M/s1600/polinomios1.png


  

  

Temos que figuras iguais de cores diferentes se anulam, então: 

 

 

 

 

Para a multiplicação trabalharemos com resolução de áreas. Tentaremos através de 

áreas, resolver, por exemplo: (x).(x + 2y).  

 

 

 

Observando o resultado do cálculo de áreas por pedaços temos: x2 + xy +xy = x2 + 2xy. 

 

Desta forma podemos testar inúmeros exemplos, como: (x + 5y ).(x + 3y) 

 

  

 

Ficaria assim, e a soma das áreas destas figuras jamais daria como resposta a 

multiplicação deste polinômio. Para tanto, se faz necessário que acrescentemos figuras 

proporcionais ao lado até que se complete um retângulo.  

http://2.bp.blogspot.com/-StdNrI5MuQ0/UeNrgCmvksI/AAAAAAAAAGY/Yq4xMLRDXHk/s1600/polinomios3.png
http://1.bp.blogspot.com/-OF1CR8RhHjU/UeNuv0iIIfI/AAAAAAAAAG4/Nb5o3BD8-Gs/s1600/polinomios6.png


 

Portanto: 

 

 

 

 

Obtemos então (de cima para baixo): x2 + 5xy + xy + 5y2 + xy + 5y2 + xy + 5y2 = x2 + 8xy + 

15y2 

 

Resolvendo pela álgebra ficaria:  

(x+5y).(3y+x)= 3xy + x2 + 15y2 + 5xy = x2 + 8xy + 15y2. Confere! 

 

 

Constata-se que em caso de multiplicação e divisão de polinômios não se utiliza de 

positivos e negativos, por estarmos trabalhando com áreas, e neste caso poderia 

acontecer o x ser positivo em um lado, mas em outro negativo, o que dificultaria a 

representação.  

 

Divisão: em caso de divisão também há algumas restrições para se trabalhar de forma 

concreta (como todo material didático, este também é limitado); em geral, todo professor 

inicia a divisão de polinômios utilizando-se de polinômios exatos, muitas vezes a matéria 

se restringe a isso. Para tal, o material também é utilizável sem problemas.  

 

Iniciaremos com um exemplo de divisão exata: (x2 + 4xy +3y2) : (x + y).  

 

 

 

Para resolver deve-se tentar encaixar as peças de forma a formar um retângulo, e que um 

dos lados deste retângulo seja  x + y. 



 

Então:  

 

 

 

Temos que (x + y).(x + 3y) = x2 + 4xy + 3y2 

 

Portanto x + 3y é a resposta da divisão.  

 

 

Pela lei da reversibilidade temos que, se um polinômio a, dividido por um polinômio z, é 

igual a y (a : z = y), então a : y = z, quando a divisão é exata. 

Usando o exemplo já utilizado na divisão de polinômios temos:  (x2 + 4xy + 3y2) : (x + y) = 

(x + 3y), se (x + y).(x + 3y) = (x2 + 4xy + 3y2), então: (x2 + 4xy + 3y2) : (x + 3y) = (x + y) 

 

 

Vamos agora para uma divisão com resto: (x2 + 6xy + 4y2)  

 

O sistema de resolução é o mesmo; devemos tenta diferença é que neste caso devemos 

adicionar simétricos para preencher a parte que fica incompleta. Vejamos: 

 

  

Então, (x2 + 6xy + 4y2) : (x + y) = (x + 5y) e sobra -y2 de resto, ou seja, (x + y).(x + 5y) = 

(x2 + 6xy + 4y2) + y2 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-awxWRePGang/UeNx-QtfP6I/AAAAAAAAAHY/blyCyPdIqoA/s1600/polinomios10.png


 

 

Podemos trabalhar polinômios de grau três, mas para isso teremos que usar poliedros 

como cubos, paralelepípedos retângulos. E para polinômios de grau maior que três não é 

possível representar, pois nos limitamos à terceira dimensão.  

Esta atividade requer bastante atenção dos alunos e tem uma grau de dificuldade 

um pouco mais elevado, para agilizar a atividade o professor deve levar o material pronto 

de casa. 

 

 

ATIVIDADE 4 

TABULEIRO ALGÉBRICO 

 

 

 

 

Objetivo: Permitir com que os alunos em cada dupla desenvolvam os cálculos algébricos, 

memorizem os cálculos mais simples e elementares resolvendo com maior rapidez as 



operações, através de um melhor desenvolvimento da concentração e memorização para 

a obtenção das respostas. 

Número de aulas previstas: 05 aulas. 

O recurso a ser utilizado será um dado e um peão para cada jogador 

Como jogar: Cada jogador lança o dado na sua vez, na sequencia fará a substituição do 

número que saiu no dado na expressão algébrica da “casa” onde se encontra seu peão, 

andará tantas casas quanto for o valor calculado e o ganhador será o jogador que 

primeiro chegar no CHEGADA. 

 Trata-se de um jogo competitivo no qual o aluno que melhor realizar os cálculos 

chegará mais rapidamente ao resultado final e em consequência ao final do jogo. 

ATIVIDADE 5 

BARALHO DA ÁLGEBRA  

 
 

 
 
 

Objetivo: Verificar a aprendizagem dos alunos em relações as expressões algébricas. 

Número de aulas previstas: 04 aulas. 

Recursos: fichas com equações de 1º grau. 

Número de participantes: mais que duas pessoas. 

 



Começa-se o jogo juntando as 42 cartas e embaralhar bem, posteriormente será 

feito a distribuição de todas as cartas entre os participantes. 

Primeiramente os alunos tentarão encontrar os pares resolvendo os cálculos com os 

polinômios e colocando na mesa os pares formados. Terminado isto, na ordem, cada 

participante vai pegando uma carta do colega ao lado sem visualizar a carta antes, ao 

término faremos a contagem de quantos pares cada aluno fez. 

O vencedor será o que fez o maior número de pares. 

 

 

ATIVIDADE 6 

CORRIDA ALGÉBRICA 

 

 

Objetivos: Trabalhar expressões algébricas e operações com números inteiros 

familiarizando os alunos com este conteúdo. 

Número de aulas previstas: 05 aulas 

Recursos: peões, tabuleiro e dois dados. 

Como jogar: o jogo terá de 2 a 4 jogadores participantes, ao iniciar a partida cada 

jogador deve posicionar o seu peão na largada do tabuleiro e atuar de forma alternada em 

relação aos seus companheiros. 

O sorteio do iniciante da partida será feito a partir do lançamento do dado positivo, 

o aluno que conseguir o maior valor depois que ele é lançado, inicia primeiro a partida, o 

jogo terá sua sequência de forma decrescente, baseado nos valores encontrados nos 

dados, ou seja, aquele que tirar o valor mais baixo no lançamento do dado será o último a 

participar(caso dois componentes encontrem o mesmo número no lançamento do dado, 

pode-se pedir que eles escolham de forma cordial quem será o primeiro a jogar); Na sua 

vez de jogar, o participante tira um cartão de uma pilha e decide fazer o lançamento do 

dado positivo ou do dado negativo, caso este cartão contenha uma expressão algébrica; 

Depois que o dado é lançado, o jogador substitui o valor encontrado no lançamento do 

cubo na expressão, encontrando o seu valor numérico; O número de casas a ser 

avançada, depende assim, do valor numérico encontrado pelo participante. Se ele achar 

02, avança duas casas, se achar -3, volta três casas sobre o tabuleiro. 

Não poderá ser acumulado o saldo negativo do participante, caso ele volte 

teoricamente muito "antes da largada". Quer dizer, por pior que seja a situação, se o 

aluno estiver na largada e conseguir -5 na substituição do valor numérico na expressão, 



ele continua na largada; Selecionando o cartão do tipo "tente a sorte", o jogador terá de 

resolver uma equação, selecionando o seu valor. A partir desse instante, o participante 

faz o lançamento de um dos dados e tenta encontrar no dado o valor que foi achado na 

resolução da equação; Se os valores conferirem, o aluno avança cinco casas sobre o 

tabuleiro. Errando, ele continua na posição que estava antes do lançamento do dado e 

cede a vez para outro participante; Vence o jogo, aquele que primeiro chegar ao ponto 

final do trajeto. 

 

 

 

3. AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação se dará de forma gradual, formativa, diagnóstica e contínua no 

decorrer do processo de realização da unidade didática, ao final será aplicado um pós-

teste para que assim possamos verificar se houve a superação das dificuldade 

apresentadas ao iniciar a unidade e se o objetivo inicial foi alcançado. 
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