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Resumo: 

Um dos grandes desafios da educação básica na atualidade é a motivação dos 
alunos para os conteúdos de matemática. O presente projeto busca novas 
metodologias que despertem nos alunos o interesse pela matemática, promovam 
sua desmistificação e a aprendizagem dos conteúdos. Para isso, propõe-se o 
trabalho com jogos e desafios matemáticos aliados aos conteúdos, com alunos do 
6º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Carlos Argemiro Camargo, em Capitão 
Leônidas Marques. Como forma de avaliar o trabalho proposto se fará registro em 
diário de bordo de todas as atividades desenvolvidas. Além disso, será aplicado 
um questionário aos alunos no início e no final da execução do projeto. Os dados 
obtidos pelos instrumentos avaliativos serão analisados para a elaboração do 
artigo.  
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Apresentação 

 

Os conteúdos a serem ensinados na disciplina de matemática em todos 

os anos do Ensino Fundamental e médio estão contemplados nas Diretrizes 

Curriculares Estaduais de Matemática do Estado do Paraná, DCEs. A partir 

desse documento, os docentes de cada escola produziram um documento 

intitulado Proposta Pedagógica Curricular - PPC, no qual constam os 

conteúdos distribuídos por ano, de acordo com a realidade escolar.  

Os conteúdos para o 6º ano do Ensino Fundamental, da Proposta 

Pedagógica Curricular de Matemática do Colégio Estadual Carlos Argemiro 

Camargo, estão distribuídos por eixos, conteúdos estruturantes e conteúdos 

básicos, de maneira não linear, ou seja, não há uma sequência rigorosa a ser 

seguida. Quem determina quais desses conteúdos serão trabalhados em cada 

semestre é o próprio professor, por meio do Plano de Trabalho Docente. 

 O Plano de Trabalho Docente - PTD é um documento elaborado pelo 

professor, no qual constam os conteúdos, objetivos, metodologias, recursos 

didáticos e avaliação, previstos para um bimestre ou semestre. É um 

documento flexível que acompanha o professor durante suas aulas. A partir 

dele são construídos os planos de aula, de maneira mais detalhada e que 

complementam o planejamento. 

Essa flexibilização é de grande importância para o professor, que pode 

se organizar a partir de um diagnóstico que ele faz da turma, no início do ano 

letivo. Esse diagnóstico é essencial, especialmente no 6º ano do Ensino 

Fundamental, em que os alunos estão chegando de escolas diferentes e cada 

um traz consigo o conhecimento que adquiriu, bem como as dificuldades que 



não conseguiu superar. O professor passa a ter um mapeamento dos 

conhecimentos prévios dos alunos, podendo planejar melhor, sabendo quais 

conteúdos precisa aprofundar e em quais os alunos já apresentam um domínio 

maior. 

A maior dificuldade, no entanto, está em conquistar esses alunos para a 

matemática, ou seja, conseguir que eles aprendam os conteúdos e não 

desenvolvam aversão a essa disciplina. Uma alternativa é o trabalho com jogos 

e desafios matemáticos. 

Vários autores destacam a importância do lúdico no ensino da 

matemática, através de jogos e desafios de raciocínio lógico. 

Conforme nos aponta Sá (2010, p. 1), o uso desses recursos, desde que 

desenvolvidos de forma adequada, têm muito a contribuir no processo de 

ensino e aprendizagem. O lúdico presente nos jogos e desafios desperta nos 

alunos maior interesse e ele tem a oportunidade de aprender brincando.  

 Ribeiro (2009, p.18) também insiste nos jogos como possibilidades 

metodológicas para o ensino de matemática. Para ela, o lúdico é inerente ao 

ser humano, está presente na vida de crianças e de adultos também. 

Neste sentido, entende-se que os jogos e desafios matemáticos podem 

ser vistos pelos alunos como algo positivo nas aulas de matemática.  

Ciente dessa importância, nossa intenção é produzir uma unidade 

didática, composta por planos de aula que contemplem os conteúdos previstos 

nas DCEs e na PPC, que enriqueçam o PTD e que sejam uma proposta 

metodológica que resgate o trabalho com jogos e desafios, aliados aos 

conteúdos matemáticos. Esses planos de aula utilizam a metodologia dos jogos 

e desafios matemáticos aliados aos conteúdos, com atividades que partem dos 

conceitos envolvidos nos jogos e desafios e que aprofundam o conhecimento 

que o aluno traz consigo. 

O objetivo desta produção não é utilizar o jogo apenas como atividade 

lúdica, mas, como ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento de 

habilidades. 

O jogo provoca o surgimento de situações – problemas que o aluno terá 

de solucionar para obter vantagem sobre o adversário. Essas situações 

exigem, muitas vezes, o conhecimento matemático, que o aluno terá que 

buscar para obter êxito na jogada. Tudo isso leva à aprendizagem. 



Smole (2008, p.10) reforça essa ideia ao escrever que “O planejamento 

de melhores jogadas e a utilização de conhecimentos adquiridos anteriormente 

propiciam a aquisição de novas ideias e novos conhecimentos”.  

Ao se trabalhar dessa forma, busca-se a solução para o grande 

problema enfrentado hoje na escola, que é o fato de os alunos não gostarem 

de matemática. Espera-se que eles descubram e conheçam uma matemática 

divertida e de fácil aprendizagem, acabando com o preconceito que têm de que 

a matemática é chata e difícil. 

Para este trabalho selecionamos alguns conteúdos básicos do 6º ano, 

que serão abordados com jogos e desafios matemáticos durante o primeiro 

semestre de 2015, conforme material didático apresentado a seguir. São 

conteúdos que já foram estudados por eles nos anos iniciais, que serão 

retomados e aprofundados no primeiro semestre do ano letivo. 

 

Material didático  

 

Este projeto será desenvolvido por meio de uma unidade didática, 

composta por 10 planos de aula. Para cada conteúdo selecionado será 

utilizado um jogo no início, como introdução e retomado no final para a 

sintetização. Após cada jogo ou desafio serão encaminhadas atividades por 

parte da professora, que guardam relação com o jogo e também com o 

conteúdo estudado. 

Durante toda a aplicação das atividades descritas nos planos de aula a 

professora observará os alunos e registrará essas observações em um diário 

de bordo que será utilizado posteriormente para análise dos resultados obtidos 

e também para a produção do artigo final, juntamente com os questionários e 

todas as avaliações escritas produzidas pelos alunos. 

 

 

 

 

 



Planos de aula 

 

Plano de aula 1- questionário do Google docs - parte 1 

 

Objetivos   

 

Registrar as expectativas em relação à disciplina de matemática para o 

ano letivo de 2015. 

Refletir sobre os conteúdos e sua relação com os jogos e desafios 

matemáticos propostos. 

 

Estratégias de ação 

 

Conversar com os alunos sobre a informática para verificar qual é a 

relação deles com o computador e a internet. 

Explicar aos alunos como funciona o laboratório de informática da 

escola, uma vez que a grande maioria deles até então eram trabalhados de 

uma forma diferente nos anos iniciais. Na rede municipal de ensino de Capitão 

Leônidas Marques os alunos frequentam o laboratório de informática 

semanalmente, no qual participam de um projeto de informática educativa com 

aulas já prontas e um professor permanente que trabalha apenas nesse local, 

com essas tarefas. 

Levar os alunos ao laboratório de informática para que possam utilizá-lo 

livremente de maneira a se familiarizarem com ele. 

Disponibilizar aos alunos o link do questionário e orientá-los para que o 

respondam. 

Explicar que esse questionário será analisado e retomado ao final da 

implementação pedagógica. 

 

Avaliação  

 

Será feita uma avaliação diagnóstica, na qual serão analisadas as 

respostas obtidas, para identificar a visão que os alunos têm da disciplina de 



matemática e quais as suas expectativas com relação ao ensino e 

aprendizagem da mesma. 

As respostas dos alunos serão tabuladas para posterior comparação 

com o questionário a ser aplicado no final da implementação pedagógica. 

Duração: 2 aulas 

 

Plano de aula 2 – Jogo com as fichas sobrepostas 

 

Objetivo: 

 

Desenvolver o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de 

sistematizar e interagir socialmente; 

Desenvolver estratégias de jogo e análise; 

Organizar e registrar o pensamento matemático por meio de um texto 

matemático; 

Demonstrar o conhecimento já adquirido sobre o Sistema de Numeração 

Decimal (SND), a compreensão das ordens e classes e sua utilização na 

formação dos números. 

 

Conteúdo: Sistema de Numeração Decimal 

 

Materiais utilizados: 

 

Quatro conjuntos com fichas numeradas de 0 a 9, de 10 a 90 (só as 

dezenas exatas); de 100 a 900 (só as centenas exatas); de 1000 a 9000 

(unidades de milhar exatas), de 10000 a 90000 (dezenas de milhar exatas), 00, 

000, 0000 e 00000. 

 Cartaz com as regras do jogo. 

Tabela para anotação da pontuação e dos números formados, conforme 

figura. 

 

 

 



Estratégias de ação 

 

As fichas sobrepostas são um excelente recurso utilizado pelos 

professores desde os anos iniciais para trabalhar as propriedades do Sistema 

de Numeração Decimal. São fichas numeradas de 0 a 9, de 10 a 90, de 100 a 

900, de 1000 a 9000 e de 10000 a 90000, 00, 000, 0000 e 00000, conforme a 

Figura. 

 

Figura 1: Jogo Fichas sobrepostas 

 Fonte: Acervo da autora 

 

Este jogo foi escolhido por proporcionar aos alunos a oportunidade de 

aprofundar os conceitos de formação do número e desenvolver novas 

habilidades no processo de aprendizagem. 

Em um primeiro momento será feita uma sondagem, na qual os alunos 

redigirão um pequeno texto em que irão relatar as dificuldades que apresentam 

com relação ao conteúdo e quais as expectativas de superação das mesmas. 

Os textos serão recolhidos e analisados pela professora. Servirão de 

embasamento para as interferências a serem realizadas no decorrer do jogo. 



Organização dos grupos 

 

Por ser início de ano letivo muitos ainda não se socializaram e pode 

haver resistência em se juntar a determinados colegas. A professora deixará 

bem claro que, nesse primeiro jogo eles serão livres para se organizarem em 

grupos de 4 componentes e que nos próximos jogos será ela quem 

determinará a formação dos mesmos. 

As fichas serão distribuídas para os grupos, dando-se um tempo para 

que se familiarizem com as mesmas e formem números aleatoriamente. Em 

seguida, a professora dará as orientações sobre o jogo. 

Antes de propor que os alunos joguem em grupos, a professora realizará 

uma jogada no grande grupo para que todos entendam bem as regras, que 

estarão escritas em um cartaz e fixadas em local que possa ser visualizado por 

todos os alunos durante as jogadas. Essas regras serão lidas e discutidas com 

os alunos antes e durante a jogada inicial. 

Na sequência, os alunos se organizam e decidem a ordem das jogadas. 

Cada grupo recebe um conjunto de fichas de cada uma das ordens, que ficarão 

em seus respectivos montes viradas para baixo. É importante embaralhar as 

fichas antes de formar os montes. 

A cada comando dado pelo professor, cada aluno do grupo, conforme a 

sequência já combinada entre eles retira uma ficha de cada monte para formar 

o número determinado. O aluno pode retirar apenas uma ficha de cada monte, 

mas não precisa retirar de todos os montes. Ganha a jogada quem conseguir 

formar o número solicitado ou chegar mais próximo dele. Esse aluno marca um 

ponto, anota o número e a pontuação na tabela e segue a próxima rodada. 

Ganha o jogo quem, ao final, obtiver o maior número de pontos. 

 

Aluno Número do 

comando dado 

Nº formado Pontuação 

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   



O professor dará os seguintes comandos, um a cada rodada: 

 

1. Formar o maior número possível; 

2. Formar o menor número possível; 

3. Formar o número mais próximo de 70000; 

4. Formar um número mais próximo de 200; 

5. Formar o maior número de 4 algarismos; 

 

Observação: os comandos acima poderão ser modificados conforme as 

dificuldades que foram detectadas nos textos produzidos pelos alunos. 

Após o jogo, será feita uma análise das estratégias utilizadas em cada 

comando. Para isso, será distribuído aos alunos o questionário a seguir que, 

após responderem, será recolhido pela professora e retomado na aula 

seguinte, na qual serão feitas as devidas considerações com o grande grupo. 

 

Questionário 

 

1. Em qual dos comandos você utilizou fichas de todos os montes? Por 

quê? 

 

2. Quantas fichas você usou no comando 1? 

 
3. Por que você acha que era livre para escolher se iria utilizar fichas de 

todos os montes ou não? Isso faz alguma diferença no jogo? 

 

4. Quais fichas você teria que retirar dos montes para formar o maior 

número no comando 5? 

 

5. Para atender ao comando 3 você precisou apenas de sorte ou pode 

utilizar alguma estratégia para formar o número mais próximo de 

70000? Qual estratégia você utilizou? 

 

6. Quais dicas você daria para ganhar a jogada no comando 4? 

  



Após as discussões e apontamentos sobre as respostas obtidas no 

questionário, será proposto aos alunos que voltem a jogar, observando todas 

essas questões a colocando – as em prática no jogo. Desta vez, os comandos 

serão os seguintes: 

 

1. O professor determina quais fichas não poderão ser utilizadas. 

 

 Formar o maior número sem utilizar as fichas da ordem das 

dezenas de milhar; 

 Formar o menor número sem utilizar as fichas da ordem das 

centenas; 

 Formar o número mais distante de 3500, sem utilizar as fichas da 

ordem das unidades; 

 

2. Um aluno de cada grupo dará os comandos aos companheiros. 

 

Esse jogo é uma variação do JOGO COM AS FICHAS, do livro Materiais 

Manipulativos Para o Ensino do Sistema de Numeração Decimal, organizado 

por Smole e Diniz (2012, p.69) distribuído pelo Ministério da Educação. 

 

Após o jogo, a professora conversará com os alunos, pedindo que 

relatem a experiência que tiveram com a atividade e comparem os números 

formados entre um grupo e outro. 

 

Avaliação 

 

Será avaliada a socialização do grupo, a participação e o interesse dos 

alunos pelo jogo, bem como a motivação e a capacidade de sistematização 

para as atividades que serão aplicadas na sequência. 

No desenvolver do jogo e das atividades a professora observará se 

houve aprendizagem dos conteúdos e avaliará o conhecimento que eles têm 

sobre o SND. Para isso, serão desenvolvidas atividades escritas com os 

números obtidos durante o jogo e anotados na tabela: 

 



Atividade 1: 

Escreva por extenso os números obtidos durante o jogo. 

 

Atividade 2: 

Decomponha nas ordens do SND os números obtidos no jogo. 

 

Atividade 3: 

Represente os números obtidos em ordem crescente. 

 

Atividade 4: 

Responda: o seu grupo obteve mais números pares ou ímpares?  

 

Ao final deste plano de aula os alunos serão incentivados a relatar por 

escrito o que sentiram a respeito da metodologia utilizada, quais das 

dificuldades relatadas anteriormente foram superadas e quais ainda 

permanecem. A partir desse relatório a professora avaliará se os objetivos 

foram alcançados ou se precisa retomar esse conteúdo de alguma outra forma 

em outro momento. Esse relatório será entregue para a professora, que o 

utilizará, juntamente com as atividades escritas e a tabela do jogo, preenchida 

pelo grupo, como instrumento de avaliação do conteúdo e também do projeto, 

servindo como subsídio para a posterior elaboração do artigo. 

Duração: 5 aulas 

 

Plano de aula 3 - Competição de adivinhas 

 

Objetivos 

 

Registrar observações sobre atividades com a produção de texto 

matemático; 

Interpretar e resolver situações matemáticas individualmente e em 

grupos. 

Desenvolver o raciocínio rápido, o cálculo mental e a memorização; 

Estabelecer relações entre os números, dentro do SND; 



Escrever números por extenso. 

 

Materiais utilizados: 

 

Papel, lápis, caderno, quadro e giz. 

 

Conteúdo: Sistema de Numeração Decimal 

 

Estratégias de ação 

 

Os alunos serão divididos em dois grandes grupos que deverão 

encontrar o número correspondente à resposta da pergunta feita pela 

professora. Assim que o grupo tiver a resposta, um membro corre até o quadro 

para escrevê-la. O grupo que chegar primeiro ao quadro terá o direito de 

responder. Todos analisam as respostas obtidas. Se o grupo acertar ganha um 

ponto que será registrado no quadro pelo professor.  Se errar, passa a vez para 

a outra equipe. Segue o mesmo procedimento a cada rodada. Ao final da 

competição, o grupo que tiver mais pontos ganha o jogo. 

 

Questões para o jogo 

1. O que é o que é que tem 4 algarismos e é o número mais próximo de 

999? 

2. O que é o que é que tem 5 unidades a menos que o número 1993? 

3. O que é o que é que tem 8 dezenas, é um número par e está mais 

próximo de 95? 

4. O que é o que é que tem 2 dúzias e meia? 

5. O que é o que é que tem 3 unidades, 7 dezenas e 2 unidades de 

milhar? 

6. O que é o que é que tem 1 dezena de milhar, 8 centenas e 3 

dezenas? 

7. O que é o que é que tem 5 algarismos, é par, é menor que 20000 e é 

o número mais próximo de 19999? 

8. O que é o que é que tem o algarismo 6, é impar e é o número mais 

próximo de 159? 



9. O que é o que é que tem 1 dezena e meia a mais que 99542? 

10. O que é o que é que tem 15 unidades a menos que 99557? 

 

Esse jogo é uma variação do jogo O QUE É, O QUE É, do livro Materiais 

Manipulativos Para o Ensino das Quatro Operações Básicas, organizado por 

Smole e Diniz (2012, p. 87), distribuído pelo Ministério da Educação. 

Após o jogo a professora conversará com a turma, incentivando-os a 

falarem sobre as impressões que tiveram do jogo, as dificuldades, o que o jogo 

exigiu deles, dando sugestões sobre como melhorá-lo. 

Após esse diálogo, a professora solicitará ao grupo que registre as 

observações e entregue para ela. 

Na sequência os alunos responderão individualmente uma lista de 

adivinhas semelhante à do jogo que será recolhida como forma de avaliação: 

 

Lista de adivinhas 

 

1. O que é o que é que tem 5 algarismos e é o número mais próximo de 9999? 

 

2. O que é o que é que tem 9 unidades a menos que o número 2655? 

 
 

3. O que é o que é que tem 3 dezenas, é um número par e está mais próximo 

de 40? 

 

4. O que é o que é que tem 3 dúzias? 

 
 

5. O que é o que é que tem 8 unidades, 2 dezenas e 7 unidades de milhar? 

 

6. O que é o que é que tem 5 dezenas de milhar, 4 centenas e 6 dezenas? 

 
 

7. O que é o que é que tem 5 algarismos, é ímpar, é menor que 15000 e é o 

número mais próximo de 14998, sendo maior que ele? 

 



8. O que é o que é que tem o algarismo 3, é par e é o número mais próximo de 

827? 

 
 

9. O que é o que é que tem meia dezena a mais que 65321? 

 

10. O que é o que é que tem 5 unidades a menos que 65326? 

 

 

Será proposto aos alunos uma nova rodada nos dois grandes grupos. 

Desta vez, as perguntas serão as mesmas que resolveram e entregaram para 

a professora, o que tornará a competição mais acirrada, uma vez que muitos 

recordarão das respostas que deram por escrito e que tiveram tempo para 

pensar e analisar as questões. Para ficar mais desafiador, a professora 

realizará as perguntas em uma ordem diversa da ordem das questões escritas. 

 

Avaliação 

 

Após a primeira rodada do jogo os alunos copiarão no caderno os 

números que ficaram registrados no quadro, deverão escrevê-los por extenso e 

entregar para a professora como forma de avaliação.  

Ao final de todas as atividades, os alunos escreverão uma carta para a 

professora contando como foi o jogo, quais das atividades gostaram mais e por 

que, quais dificuldades tiveram, quais foram superadas e quais ainda precisam 

ser superadas. 

Durante as atividades a professora observará se o aluno consegue 

estabelecer relações entre as ordens e classes numéricas, desenvolver o 

raciocínio e apreender os conteúdos relacionados ao SND. Essas observações 

serão registradas no diário de bordo. 

Todas as atividades escritas pelos alunos, sejam elas individuais ou no 

grande grupo, serão recolhidas pela professora para servirem como avaliação 

dos alunos, do plano de aula e do projeto de implementação pedagógica. 

Duração: 5 aulas 

 



Plano de aula 4 - A travessia do rio 

 

Objetivos 

 

Desenvolver o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de 

sistematizar e interagir socialmente; 

Desenvolver estratégias de jogo e análise;  

Organizar e registrar o pensamento matemático por meio de um texto 

matemático; 

Adicionar mentalmente; 

Encontrar diferentes possibilidades de se obter um número por meio da 

soma de outros dois números quaisquer. 

 

Conteúdo: Adição 

 

Materiais utilizados 

 

Dois dados, um tabuleiro e 24 fichas coloridas (12 para cada jogador) 

para colocar nas casas do tabuleiro; Cartaz com as regras do jogo. 

 

Organização dos grupos 

  

Os alunos serão organizados em duplas pela professora, conforme a 

disposição das carteiras: cada um senta com o colega ao lado. 

 

Estratégias de ação 

 

Antes de propor que os alunos joguem em duplas, a professora realizará 

uma jogada no grande grupo para que todos entendam bem as regras, que 

estarão escritas em um cartaz e fixadas em local que possa ser visualizado por 

todos os alunos durante as jogadas. Essas regras serão lidas e discutidas com 

os alunos antes e durante a jogada inicial. 

Para realizar a jogada no grande grupo, será confeccionado um tabuleiro 



grande, em papel Kraft e colocado no chão da quadra ou do saguão da escola, 

com os alunos dispostos em duas grandes equipes, uma de cada lado do 

mesmo.  

Cada equipe receberá doze fichas e decidirá se joga dois dados ou um 

só, criando estratégias e analisando as possibilidades. Dessa forma se efetuará 

a jogada no grande grupo, até que uma das equipes seja a vencedora. 

Ao retornar para a sala de aula, serão discutidas as estratégias 

utilizadas e analisado quais foram as melhores para serem aplicadas no jogo 

em duplas. 

Os alunos se organizam em duplas, recebem dois dados e um tabuleiro, 

como na figura: 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 Tabuleiro do jogo A travessia do rio 

Fonte: Acervo da autora 

Cada aluno recebe 12 fichas, sendo as de um aluno de uma cor e as do 

outro aluno de cor diferente. 

A dupla escolhe quem irá começar o jogo. 

As fichas de cada jogador são colocadas em uma das margens, uma ao 

lado da outra. 

Cada aluno, na sua vez, joga os dois dados e calcula mentalmente a 

soma dos valores que ficarem voltados para cima. Se acertar a soma, 

atravessa o rio, colocando sua ficha na outra margem, na casa correspondente 

ao número obtido na soma. 

Se o valor da soma dos dados resultar em uma casa que já está 

ocupada, o aluno passa a vez para o outro jogador. 

Se julgar necessário, o aluno pode optar por jogar um único dado. A 

ficha, nesse caso, ocupará a casa correspondente ao número que ficar voltado 

para cima. 

Ganha o jogo o aluno que atravessar primeiro todas as suas cartas para 

a outra margem do rio. 

Este jogo encontra-se no livro Práticas Docentes Em Educação 



Matemática, organizado por Adair Mendes Nacarato (2013, p. 40). 

 

Variação 

 

O jogo pode ser variado somando-se os valores das faces dos dados 

que ficam voltadas para baixo. 

Após o jogo serão discutidas e analisadas as estratégias desenvolvidas 

pelos alunos com questionamentos por parte da professora. 

 

Avaliação 

 

Será avaliada a capacidade dos alunos de escolher a melhor estratégia 

para ganhar o jogo, o cálculo mental da adição e o conhecimento que o aluno 

tem sobre adição, por meio da observação e anotações da professora para 

posterior análise. 

Os alunos responderão as seguintes questões que serão recolhidas pela 

professora: 

 

Para responder em dupla (a mesma dupla do jogo): 

 

1. Descreva todas as possibilidades de se obter o número 12 por meio 

da soma das faces de dois dados jogados aleatoriamente. Registre-

as utilizando o algoritmo da adição. 

 

 

 

 

2. Preencham a tabela a seguir, completando-a com a quantidade de 

possibilidades de obter cada número jogando-se dois dados 

simultaneamente. 

 
 
 
 
 



Número obtido Número de possibilidades 

de se obter esse número 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

3. Escreva uma lista de dicas sobre as estratégias e possibilidades 

deste jogo. 

 

 Para responder individualmente 

 

4. Descreva em quais momentos foi mais interessante escolher apenas 

um dado para jogar. 

 

5. Seria possível atravessar o rio com todas as fichas jogando sempre 

dois dados? Por quê? 

 
 

6. O que você observou com relação aos dados no momento em que 

devia somar as faces voltadas para baixo? 

 

 

Duração: 5 aulas 

 

 

 



Plano de aula 5 - Quadrados mágicos 

 

Objetivos 

 

Conhecer os elementos fundamentais de um quadrado mágico; 

Estabelecer estratégias para resolução de um quadrado mágico; 

Realizar cálculo mental envolvendo adição e suas propriedades; 

Produzir, ler e interpretar textos matemáticos contendo orientações e 

dicas sobre como completar quadrados mágicos. 

 

Conteúdo: Adição 

 

Materiais utilizados 

 

Quadro com figuras, quadrados mágicos impressos e vídeo: “Alberto 

Durero e seu quadrado mágico”, disponível no You Tube. 

 

Estratégias de ação 

 

Antes de explicar aos alunos o que é um quadrado mágico, será 

distribuída a atividade a seguir, para se familiarizarem com as ideias imbuídas 

no quadrado mágico. 

 

Atividade: 

 

Vamos preencher o quadro abaixo com as seguintes figuras: 

 

 

 

Você não pode usar figura repetida em uma mesma linha, coluna, nem 

dentro de um mesmo quadrado interno que está destacado na figura. 

 



    

    

    

    

 

 

O quadrado mágico de Durero 

 

Passar o vídeo “Alberto Durero e seu quadrado mágico”. 

Construir com os alunos o quadrado mágico de Durero e destacar os 

números que somados resultam em 34, para compreenderem as 

características de um quadrado mágico. 

Distribuir quadrados mágicos para que os alunos descubram a regra de 

formação dos mesmos. 

Desafiar os alunos para, individualmente, completarem quadrados 

mágicos, pontuando quem conseguir resolver primeiro cada um deles. 

 

Exemplos de quadrados mágicos a serem trabalhados: 

 

1. Colocar os números de 1 a 9 nas casas de um tabuleiro do jogo da 

velha de forma que a soma em qualquer linha, coluna e diagonal seja  

15. 

 

 

   

   

   

 

2. Complete o tabuleiro abaixo com os números: 0,1,2,3,4,7,8,9, de 

forma que a soma nas linhas horizontal e vertical seja sempre 13. 



   

 
5 

 

   

 

3. Distribua no diagrama abaixo os números 1,2,3 e 4, repetindo cada 

um conforme achar necessário, de modo que a soma na horizontal e 

na vertical seja sempre 9. 

    

    

    

    

 

4. Rosa preencheu com os algarismos 1, 2, 3 e 4 as oito casas que 

estão sem algarismos na tabela, de modo que em nenhuma linha e 

em nenhuma coluna aparecessem dois algarismos iguais. Qual a 

soma dos números que Rosa colocou nas casas marcadas com 

bolinhas pretas? 

 

  
2  1 

1 
  

2  

2  
  

3 

 4 1 
  

 

Figura 2: Tabela da Rosa 

Fonte: Banco de questões da OBMEP 2006 



Avaliação 

 

O aluno será avaliado pela capacidade de estabelecer relações entre os 

quadrados mágicos e desenvolver estratégias para encontrar a solução dos 

mesmos, que serão observadas durante a competição por meio dos registros 

no papel e no quadro. 

Será observada também a habilidade no cálculo das adições e na 

disposição dos números na figura, bem como a compreensão das propriedades 

da adição, por meio da seguinte atividade com quadrados mágicos a serem 

completados pelos alunos: 

 

Atividade 

 

Complete o quadrado mágico de forma que a soma em todas as linhas, 

colunas e diagonais seja sempre 15. Em seguida demonstre pelo menos mais 

duas maneiras diferentes de preencher esse quadrado, seguindo as mesmas 

instruções: 

 

 

 

Como avaliação final, cada aluno escreverá uma carta a um amigo 

revelando o segredo para se completar um quadrado mágico. Essa carta será 

depositada em uma caixinha que ficará com a professora e será entregue na 

aula seguinte aos alunos a que foram endereçadas, que farão a leitura em voz 

alta para todos os colegas sem revelar o nome do remetente. Todos farão 

análise do segredo revelado e anotarão as dicas para utilizarem da próxima 

vez que se depararem com um quadrado mágico para resolverem. As cartas 

ficarão com a professora até o final do ano letivo para avaliar a compreensão 

de cada aluno e para serem utilizadas na produção do artigo. Elas serão 

devolvidas aos alunos no final do ano letivo.  

Duração: 5 aulas 



Plano de aula 6 - Stop!  

 

Objetivos 

 

Desenvolver o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de 

sistematizar e interagir socialmente; 

Organizar e registrar o pensamento matemático por meio de um texto 

matemático; 

Aprimorar o cálculo mental e a subtração; 

Desenvolver a agilidade no cálculo de subtrações com dezenas e 

unidades. 

 

Materiais utilizados 

 

Cartas numeradas de 1 a 10, planilha impressa, lápis e cartaz com as 

regras do jogo. 

 

Conteúdo: Subtração  

 

Organização dos grupos 

 

Os alunos serão organizados em grupos de 4 e competirão uma dupla 

contra a outra. Os grupos serão distribuídos conforme lista de chamada e 

dentro do grupo os alunos definirão as duplas. 

 

Estratégias de ação 

 

Antes de propor que os alunos joguem em grupos, a professora realizará 

uma jogada no grande grupo para que todos entendam bem as regras, que 

estarão escritas em um cartaz e fixadas em local que possa ser visualizado por 

todos os alunos durante as jogadas. Essas regras serão lidas e discutidas com 

os alunos antes e durante a jogada inicial. 

Os alunos ficarão em círculo e a professora realizará uma jogada entre 



dois alunos voluntários enquanto os demais observam. Assim que todos 

entenderem bem as regras, passarão a jogar nos grupos. 

Cada grupo recebe 2 jogos de cartas numeradas de 1 a 10 e uma 

planilha como esta: 

 

Operação Resultado Pontuação 

Dupla A                         Dupla B 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Figura 3: Cartas para o jogo Stop! 

Fonte: Acervo da autora 

 

Um aluno será responsável por anotar as operações, os resultados e a 

pontuação, o outro distribuirá as cartas. A pontuação será marcada com um x 

na coluna correspondente à dupla que acertou primeiro e na linha 

correspondente à operação realizada. 



A cada rodada, o aluno responsável pela distribuição das cartas 

entregará duas para cada dupla, que deverá formar o menor número possível e 

dispor o mesmo sobre a mesa, de forma que todos possam visualizar os dois 

números formados e realizar a subtração mentalmente. Quem encontrar 

primeiro a resposta deve gritar “Stop!”. Todos conferem o resultado no papel. 

Se a resposta estiver correta, a dupla marca um ponto, caso contrário o ponto 

será dos adversários. 

O jogo acaba após 5 rodadas e o ganhador será aquele que obtiver 

maior pontuação. Se ocorrer empate, será realizada mais uma rodada para 

desempatar. 

 

Atividades  

 

Após o jogo, cada grupo repassará para os colegas as operações que 

realizou e os desafiará a responderem mentalmente, como se fosse um jogo de 

“Stop!” no grande grupo. Dessa forma, todos estarão jogando novamente o 

jogo, porém com uma variação, já que cada grupo competirá com os outros 

grupos, todos ao mesmo tempo. 

 

Avaliação  

 

Os alunos serão avaliados pela realização das operações mentalmente 

e pela capacidade de corrigir o cálculo feito pelo colega. 

Serão avaliados em grupo, por meio da tabela que foi preenchida 

durante o primeiro momento do jogo e também entregarão um relatório por 

grupo, relatando as dificuldades que tiveram, as estratégias que 

desenvolveram e as dificuldades que foram superadas. 

Duração: 5 aulas 

 

 

 

 

 

 



Plano de aula 7 - Batalha da multiplicação 

 

Objetivos 

 

Utilizar o conhecimento já adquirido sobre a tabuada; 

Praticar a multiplicação; 

Compreender o processo de construção da tabuada por meio da análise 

dos cálculos realizados. 

 

Conteúdo: Multiplicação 

 

Material utilizado 

 

2 conjuntos de cartas numeradas de 1 a 10, conforme figura, tabela para 

anotar a pontuação, lápis, tabuada ou calculadora. 

 

 

Figura 4 :Cartas para o jogo Batalha da multiplicação 

Fonte: Acervo da autora  

 

 

 



Organização dos grupos 

 

Os alunos serão organizados em grupos de três a partir da seguinte 

dinâmica:  

 Cada aluno recebe um balão que contém um papel dentro com 

um número, de forma que dentre todos apareçam três vezes o 

número 1, três vezes o número 2 e assim sucessivamente, 

conforme o número de alunos da turma.  

 Os alunos encherão os balões e estourarão para descobrir o 

número do grupo ao qual pertencerão. 

 Os alunos irão se juntar de acordo com o número que receberam 

para formarem as equipes do jogo. 

 

Estratégias de ação 

 

Antes de propor que os alunos joguem em grupos, a professora realizará 

uma jogada no grande grupo para que todos entendam bem as regras, que 

estarão escritas em um cartaz e fixadas em local que possa ser visualizado por 

todos os alunos durante as jogadas. Essas regras serão lidas e discutidas com 

os alunos antes e durante a jogada inicial. 

Os alunos ficarão em círculo e a professora realizará uma jogada entre 

dois alunos voluntários enquanto os demais observam. Assim que todos 

entenderem bem as regras, passarão a jogar nos grupos. 

Cada grupo terá dois jogadores e um juiz. 

O juiz distribuirá metade das cartas para cada jogador, que deverá 

empilhá-las a sua frente, com as faces viradas para baixo. Nenhum jogador 

pode ver as cartas. 

O juiz poderá ter em mãos a tabuada ou uma calculadora para verificar o 

resultado preciso da multiplicação e atribuir a pontuação correta, que será 

anotada por ele na tabela abaixo, marcando um x no campo correspondente ao 

jogador que pontuou em cada partida: 

 

 

 



Número da jogada Operação realizada Jogador A Jogador B 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Ao sinal dado pelo juiz, os jogadores retiram, simultaneamente, a 

primeira carta do monte que está a sua frente e a colocam sobre a mesa, com 

a face voltada para cima. 

O aluno que disser primeiro e de forma correta o resultado da 

multiplicação entre as duas cartas, marca um ponto. 

Se os dois disserem o resultado correto ao mesmo tempo, o juiz atribuirá 

ponto para os dois. 

Ganha o jogo quem obtiver maior número de pontos ao final das dez 

jogadas. 

Em caso de empate, realiza-se mais uma jogada ou quantas forem 

necessárias para desempatar. 

 

Avaliação 

A professora avaliará o conhecimento do aluno acerca da multiplicação, 

as facilidades ou dificuldades em executar rapidamente o cálculo mental da 

multiplicação e o domínio da tabuada com compreensão do processo de 

construção da mesma, por meio do jogo e das seguintes atividades: 

 Cada dupla irá ditar aos colegas as multiplicações obtidas para que 

todos resolvam em uma folha de papel e entreguem para a professora. Assim 

que todos resolverem, as duplas passarão no quadro as respostas para serem 

conferidas por todos, com a ajuda da professora.  

Duração: 3 aulas 



Plano de aula 8 - Achei! 

 

Objetivos 

 

Desenvolver o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de 

sistematizar e interagir socialmente; 

Produzir um texto descritivo no qual sejam expostas e analisadas as 

estratégias utilizadas no decorrer do jogo; 

Estabelecer relações entre multiplicação, adição e subtração; 

Efetuar o cálculo mental; 

Desenvolver o raciocínio com as operações; 

Compreender as regras de resolução de expressões numéricas. 

 

Conteúdo: multiplicação 

 

Material utilizado 

 

Tabuleiro com 49 casas, 5 conjuntos de 9 fichas numeradas de 1 a 9, 4 

fichas com o número 0 e 50 cartas numeradas de 1 a 50, conforme a 

figura e cartaz com as regras do jogo. 

 

Figura 5: Jogo Achei! 

 
Fonte: Acervo da autora  



Organização dos grupos 

 

Os alunos são organizados em grupos de 4, de forma que em cada 

grupo sejam distribuídos dois alunos do início da lista de chamada e dois 

do final, e assim sucessivamente até que todos estejam agrupados. Se 

sobrarem apenas dois ou três alunos para o último grupo não tem 

problema, pois este jogo pode ser jogado com qualquer número de 

jogadores maior ou igual a dois. 

 

Estratégias de ação 

 

Antes de propor que os alunos joguem em grupos, a professora realizará 

uma jogada no grande grupo para que todos entendam bem as regras, que 

estarão escritas em um cartaz e fixadas em local que possa ser visualizado por 

todos os alunos durante as jogadas. Essas regras serão lidas e discutidas com 

os alunos antes e durante a jogada inicial. 

Os alunos ficarão em círculo e a professora realizará uma jogada entre 

dois alunos voluntários enquanto os demais observam. Assim que todos 

entenderem bem as regras, passarão a jogar nos grupos. 

As 49 fichas são embaralhadas e colocadas ao acaso nas casas do 

tabuleiro com números virados para cima. As 50 cartas também são 

embaralhadas e colocadas ao lado do tabuleiro, viradas para baixo, formando 

um monte para compras. 

Sorteia-se quem começa o jogo. 

 O primeiro jogador tira uma carta do monte de compras, fala o número 

que está escrito nela e a coloca ao lado do tabuleiro de modo que todos 

possam vê-la. 

Todos tentam encontrar 3 números em uma mesma linha (na horizontal, 

na vertical ou em diagonal) do tabuleiro, de maneira que obtenham o número 

da carta, fazendo uma multiplicação entre os dois primeiros números e 

adicionando ou subtraindo o terceiro número desse resultado. Esses 3 

números não precisam ser vizinhos. 

O jogador que encontrar uma combinação de números correta deverá 

falar em voz alta “ACHEI!”, mostrar para os colegas como fez as operações e 



retirar as 3 fichas para si. Todos anotam no papel a operação realizada e a 

respectiva resposta. Se não for possível obter a combinação, deverá ser virada 

uma nova carta. 

 O jogador seguinte retira uma nova carta e todos procedem da mesma 

forma. 

O vencedor será o jogador que obter o maior número de fichas. 

 

Atividades 

 

Após o jogo, a professora explicará o motivo pelo qual os jogadores 

tinham que multiplicar antes de somar ou adicionar e introduzirá o conteúdo 

expressões numéricas. 

Os alunos resolverão exercícios de expressões numéricas e problemas 

com base nas possibilidades encontradas no tabuleiro. 

Ao final, o jogo será retomado para que os alunos joguem novamente, 

aplicando os conhecimentos que adquiriram sobre resolução de expressões 

numéricas. 

 

Avaliação  

 

A professora avaliará a compreensão dos alunos sobre expressões 

numéricas, a agilidade em efetuar cálculo mental e em estabelecer relações 

entre as operações, bem como a apreensão das regras para resolver 

expressões com as quatro operações básicas. 

A avaliação se dará pela produção de um texto no qual cada aluno 

descreverá o jogo, com suas regras e com sugestões de estratégias para 

vencê-lo. 

As operações que foram registradas durante o jogo serão recolhidas 

pela professora que as transformará em uma lista de expressões a serem 

resolvidas por todos. Na aula seguinte as mesmas serão resolvidas 

individualmente, como instrumento de avaliação da aprendizagem. 

 

Duração: 5 aulas 

 



Plano de aula 9 - Avançando com o resto  

 

Objetivos 

 

Desenvolver o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de 

sistematizar e interagir socialmente; 

Produzir um texto explorando e analisando as estratégias utilizadas no 

decorrer do jogo como um registro do pensamento matemático; 

Compreender as regras do jogo e analisar as estratégias em cada 

situação. 

Desenvolver o cálculo mental, a divisão e a multiplicação; 

Compreender e utilizar os termos da divisão; 

Perceber que ao multiplicar o divisor pelo quociente e somar com o 

resto, obtém-se o dividendo (prova real); 

Raciocinar com a divisão e sua operação inversa. 

 

Conteúdo: Divisão 

 

Materiais utilizados 

 

Um tabuleiro, um dado e duas fichas de cores diferentes.  

 

Estratégias de ação 

 

Jogam duas equipes, com dois alunos cada. O início é a casa 43. Ao 

jogar o dado, cada equipe faz a conta da divisão em que o dividendo é o nº da 

casa onde está a ficha e o divisor é o nº que saiu no dado. O resto será o nº de 

casas a avançar. Se o resto for zero, a equipe passa a vez. Se a equipe errar o 

cálculo, perde a vez. Os cálculos serão registrados e resolvidos para entregar 

para a professora após o jogo. 

 As equipes devem chegar com suas fichas exatamente à casa marcada 

com a palavra “fim”. Se o resto obtido der um resultado que levaria a ficha a 

ultrapassar esse ponto, ela deve continuar no mesmo lugar, pulando a jogada. 



Vence quem chegar primeiro à casa “fim”. 

 

Modelo de tabuleiro 

 

Figura 6: Tabuleiro para o jogo Avançando com o resto 

Fonte: Acervo da autora  

 

Após o jogo a professora incentivará os alunos a relatarem sua 

experiência com o jogo, suas dificuldades e dúvidas que restarem. 

Cada equipe registrará no quadro uma das operações que efetuou 

durante a jogada. Todos copiam e resolvem no caderno para corrigirem 

posteriormente, sendo que cada aluno passará no quadro a resposta que 

obteve no jogo e todos analisarão se a resposta está correta. Se estiver errada, 

dirão onde está o erro e o que fazer para evitá-lo na próxima vez. 

Após essa análise os alunos jogarão novamente. Dessa vez poderão se 

distribuir livremente nos grupos. 

 

Avaliação 

 

Os alunos serão avaliados no decorrer do jogo e também na realização 

das atividades no caderno.  

Será observada a compreensão da operação inversa da divisão, bem 

como dos termos da divisão por meio da resolução das operações que foram 

registradas durante o jogo e entregues à professora, como também pela 



resolução das atividades, que serão entregues para serem avaliadas e 

utilizadas na produção do artigo. 

 

Atividades  

 

Após a realização do jogo avançando com o resto, reflita sobre as 

jogadas e responda as seguintes questões: 

 

1. O que acontece se alguém chegar à casa de número zero? 

Justifique. 

 

2. Se um jogador estiver na casa 36, qual valor ele precisa obter ao 

lançar o dado para poder avançar com o resto?  

 
 

3. Para quais números existe maior probabilidade de avançar com o 

resto? 

 

4. Cite três números para os quais é mais difícil avançar com o resto. 

Justifique.  

 

Duração: 5 aulas 

 

 

Plano de aula 10- questionário do Google docs parte 2 

 

Objetivos específicos  

 

Demonstrar, por meio do questionário, se houve mudança na relação  

com a matemática e se diminuiu a aversão; 

Analisar se a metodologia utilizada contribuiu para uma aprendizagem 

mais significativa dos conteúdos. 

 

 



Estratégias de ação 

 

Levar os alunos ao laboratório de informática, disponibilizar o link do 

questionário e orientá-los para que o respondam, seguindo o mesmo processo 

utilizado para responder ao primeiro questionário dessa unidade didática. 

Orientar os alunos para que reflitam sobre cada questão antes de 

respondê-la, que sejam sinceros, pois a opinião deles é muito importante para 

a conclusão do trabalho de implementação pedagógica. 

Lembrá-los que devem responder as questões com base em todas as 

atividades desenvolvidas nas aulas de matemática ao longo do semestre. 

 

Avaliação  

 

A avaliação será realizada posteriormente, quando será feita uma 

tabulação das respostas, que serão comparadas com as respostas obtidas no 

primeiro questionário. 

De posse desses resultados e comparando-os com o diário de bordo 

feito durante o decorrer das aulas, a professora fará uma análise que servirá 

para comprovar ou não a hipótese de que os alunos aprendem melhor e 

desenvolvem maior afinidade com a matemática quando ela é trabalhada 

aliada a jogos e desafios de raciocínio lógico.  

Duração: 2 aulas 

 

Orientações metodológicas 

 

O professor deve preparar e desenvolver suas aulas seguindo as 

orientações dos documentos norteadores da educação. No caso do Estado do 

Paraná, as Diretrizes Curriculares Estaduais. 

A Partir desse documento, é preciso levar em consideração a realidade 

sócio-educacional e cultural em que estão inseridos os alunos, peças-chave do 

processo de ensino aprendizagem. 

Ao elaborar um plano de aula é preciso considerar os objetivos que se 

quer atingir, os recursos disponíveis, as estratégias que se fazem necessárias 



para atingir os objetivos propostos e a forma de avaliação de todo o processo. 

Para tanto, o professor deve analisar o material no sentido de verificar sua 

aplicabilidade. 

Ao utilizar a metodologia de jogos é fundamental que o professor realize 

uma jogada no coletivo, para que os alunos compreendam bem as regras e 

esclareçam as dúvidas antes de desenvolverem a atividade em grupos 

menores. 

Outro fator que deve ser observado é que o professor precisa jogar o 

jogo antes de levá-lo aos alunos para ter clareza e segurança no momento de 

expor as regras, orientar as jogadas e também para verificar se é adequado à 

realidade da turma, bem como ao conteúdo que se pretende abordar. 

O ideal seria os alunos confeccionarem as peças do jogo, o que os 

ajudaria a entendê-lo melhor e a valorizá-lo mais por ter sido construído por 

eles. No entanto, como são alunos menores e o tempo é limitado, optamos por 

levar o jogo pronto, assim poderemos utilizar o tempo para explorá-lo mais.  

É interessante que a cada jogo mudem-se as equipes de modo a 

favorecer a socialização, a interação e a troca de conhecimentos entre os 

alunos.  

O questionário (parte 1 e parte 2) proposto nesta unidade didática será 

fundamental para a análise final desta implementação pedagógica e para a 

produção do artigo, pois a partir dele será feita uma comparação entre o 

“antes” e o “depois” da aplicação do projeto, permitindo analisar a metodologia 

utilizada. 

Com relação às atividades com as fichas sobrepostas, é preciso tomar 

muito cuidado no momento de confeccioná-las, pois precisam ter o tamanho 

correto de maneira que se encaixem perfeitamente na sobreposição. Por esse 

motivo é interessante que sejam feitas previamente pelo professor, uma vez 

que se gasta muito tempo ao produzi-las com os alunos e o resultado pode não 

ser satisfatório, comprometendo o sucesso da atividade. 

 Essas fichas podem ser compradas ou então confeccionadas com 

cartolina, papel cartão ou E.V.A. Também podem ser feitas utilizando-se 

material reciclável como caixas de camisa ou sapato, por exemplo. É muito 

importante que o professor as explore bem com os alunos antes de partir para 

a atividade em si, deixando que as manipulem e formem números livremente, 



até se familiarizarem com elas, sendo que as mesmas podem ser utilizadas 

durante toda a abordagem dos conteúdos relacionados ao SND. 

O dado é um material barato e de fácil acesso. Além disso, pode ser 

utilizado em uma infinidade de atividades matemáticas, desde a simples 

disputa para ver quem começa um jogo até a definição do vencedor do mesmo. 

O dado também pode ser construído em cartolina, com o desenho de símbolos 

ou a escrita de sentenças matemáticas em cada uma de suas faces, 

dependendo do conteúdo a ser explorado. 

No jogo A Travessia do Rio, o aluno terá a opção de escolher um ou dois 

dados para jogar. Isso permite que ele exercite a capacidade de desenvolver 

estratégias para ganhar o jogo. Ele deverá concluir, por exemplo, que não será 

possível obter o número 1 lançando dois dados e considerar, para cada 

número, quais são as chances maiores de obtê-lo, se com um ou dois dados. 

Na variação do jogo, na qual ele deve obter o valor das faces que ficam 

voltadas para baixo, estará exercitando o raciocínio lógico e deverá utilizar o 

conhecimento prévio da distribuição dos valores no dado, ou seja, deverá saber 

quais são as faces opostas em um dado oficial. 

O quadrado mágico é um excelente recurso para ensinar as 

propriedades da adição e melhorar o raciocínio. Por ser um desafio, sempre 

desperta o interesse do aluno, que se esforça para chegar a uma solução. O 

desenvolvimento dessa atividade em forma de competição estimula o aluno a 

não desistir de buscar uma resposta. Sendo assim, estará raciocinando, 

praticando a adição e se divertindo com a matemática. 

Os adolescentes gostam muito de brincar de “Stop!”. Então por que não 

trazer esse jogo que ultrapassa gerações para as aulas de matemática? 

Com o jogo “Stop!” o professor pode fixar com o s alunos o algoritmo da 

subtração, sem precisar passar aquela famosa lista de subtrações, a qual 

muitas vezes o aluno responde mecanicamente, cometendo erros 

simplesmente por falta de um pouco mais de atenção. Nesse jogo, ele vai se 

concentrar e fazer o possível para não errar, pois está disputando uma 

competição na qual tão importante quanto gritar “Stop!” é responder 

corretamente a operação. Além disso, as operações com suas respectivas 

respostas ficam registradas para serem analisadas posteriormente e também 

serem respondidas pelos demais colegas. Esse jogo pode ser realizado com as 



cartas de um baralho. No entanto é preciso fazer antes uma conversa com os 

pais explicando com fortes argumentos a utilização desse recurso em sala de 

aula. Visando evitar possíveis complicações ou reclamações, se preferiu 

confeccionar as cartas numeradas.  Com essa atividade pode-se trabalhar a 

subtração com números até 99 e exercitar o cálculo mental. 

A tabuada é um assunto que gera bastante polêmica entre os 

professores de matemática. Muito se tem discutido a respeito de como ensiná-

la e como avaliar se o aluno a aprendeu. Com o jogo batalha da multiplicação o 

aluno estará exercitando a tabuada e o professor tem a oportunidade de avaliar 

a sua aprendizagem, sem precisar “tomar a tabuada” que apenas reporta-se a 

forma mecânica e decorada, sem a real compreensão. É muito importante, 

antes de aplicar esse jogo, realizar com os alunos um trabalho de 

compreensão do significado da tabuada, de forma que o aluno consiga 

responder mentalmente uma multiplicação qualquer, envolvendo os números 

de 1 a 10. Também se pode acrescentar a carta com o número zero, para 

abordar a multiplicação com esse número também. 

É sempre interessante a socialização com o grande grupo, pois as 

jogadas que surgiram em sua equipe podem não ter acontecido em outra. 

Dessa forma todos aprendem um pouco mais. 

Existem muitas formas de relacionar as operações com adição, 

subtração e multiplicação. Uma delas é explorar as expressões numéricas, nas 

quais essas operações são realizadas com agrupamentos, podendo se utilizar 

parênteses, colchetes e chaves. Nesse conteúdo o aluno precisa saber que, na 

ausência desses sinais de agrupamentos, existindo multiplicação e subtração 

ou adição, ou ainda as três juntas, é preciso realizar primeiramente a 

multiplicação e depois a outra operação. 

Uma maneira de introduzir a abordagem desse assunto é propor aos 

alunos o jogo “Achei!”. Nesse jogo o aluno precisa multiplicar os dois primeiros 

números e depois adicionar ou subtrair o terceiro número do resultado da 

multiplicação. Uma atividade muito interessante que pode ser feita após o jogo 

é pedir que os alunos, de posse das expressões que registraram na tabela, 

transcrevam-nas para o caderno, invertendo a ordem: somando ou subtraindo 

primeiro e multiplicando depois para observar o que acontece. 

Na expressão: 4.3-2, por exemplo, o resultado 10 ficará bem diferente se 



subtrairmos primeiro e multiplicarmos o resultado depois. Veja: 

4.3-2 = 

 4.(3-2)= 

 4.1 =4 

Essa atividade é uma boa oportunidade para explicar e justificar o uso 

dos parênteses. 

Uma das maiores dificuldades encontradas pelos alunos é a 

compreensão do processo de divisão. O jogo Avançando com o resto é uma 

oportunidade que o aluno tem para praticar a divisão e compreender o 

significado de seus termos, pois nesse caso não basta dividir, é preciso saber 

se vai sobrar resto ou não, efetuando o cálculo mentalmente. 

Esse jogo também favorece várias possibilidades de reflexão, podendo 

ser aproveitado para introduzir o conteúdo de números primos, ao se 

questionar quais são os números mais fáceis de obter resto diferente de zero. A 

partir daí o professor pode analisar com os alunos os números que só têm dois 

divisores exatos e chegar à regra que define se um número é primo ou não. 

Pode ser abordada também a divisão por zero. 

 Expomos nessa produção didática alguns exemplos de como ensinar 

matemática com a utilização dos jogos e desafios matemáticos como 

metodologia, mas existem inúmeras atividades que podem ser utilizadas ou 

adaptadas pelo professor em sala de aula. As questões da OBMEP são ricas 

em desafios de geometria. Os livros da coleção Mathemoteca, que foram 

enviados pelo FNDE para as escolas trazem uma infinidade de situações a 

serem exploradas com as fichas sobrepostas e com as cartas numeradas. 

Assim também, existem vários endereços eletrônicos onde se podem encontrar 

sugestões que ajudam a enriquecer as aulas de matemática e despertar o 

interesse dos alunos. Ressaltamos que é muito importante a abordagem do 

professor, antes, durante e depois do jogo. 
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