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APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho trata de uma produção, composta de uma unidade 

didática que está sendo elaborada como resultado de pesquisa sobre o assunto “O 

Uso de Jogos no ensino da Matemática” e tem como objetivo facilitar a aprendizagem 

da matemática empregando o lúdico no processo de assimilação das quatro 

operações.  

O trabalho também tem a expectativa de despertar o interesse dos educandos 

em aprender brincando, para tanto são propostos jogos e atividades diversas que 

propiciam a manipulação de materiais concretos, brincadeiras e competições que 

desenvolvam e estimulem o raciocínio lógico. Com o auxílio de uma técnica diferente 

o aluno tende a agir de forma diferente em situações que eram apresentadas 

anteriormente com métodos tradicionais. 

O público envolvido na implementação do projeto são alunos de 6º ano e sala 

de apoio do Colégio  Estadual  Olavo Bilac de Cantagalo-PR, serão trabalhadas 32 

aulas no período contraturno para desenvolvimento das atividades propostas nesta 

produção didática 

Para implementação desta produção didática utilizaremos os jogos: ASMD, 

Bingo da Matemática, Batalha das Operações, Dominó da Tabuada, Contig 60 e 

atividades lúdicas educativas diversificadas. Através destes jogos propõem-se a 

compreensão e a aplicação das quatro operações fundamentais em situações do dia 

a dia, com o objetivo de despertar o interesse atividade e  a  satisfação em aprender 

os conteúdos matemáticos de forma prazerosa. 

 Como recursos metodológicos serão utilizados: TV pendrive, sala de aula, 

câmera digital e o material confeccionado (jogos a serem aplicados). 

Partindo de uma realidade que vivenciamos em sala de aula, onde os 

educandos chegam com dificuldades gritantes e desmotivados para a aprendizagem 

da matemática, pretende-se, com uma metodologia inovadora, reverter esse quadro, 

contribuindo para que os alunos, através do lúdico, se apropriem dos conhecimentos 

e façam uma relação com fatos do seu cotidiano.  Com a intenção de apresentar um 

material mais dinâmico, atrativo e de fácil entendimento foi elaborado este material, 

que pretende oportunizar o educando inclusive fazendo com que estes sintam-se mais 

seguros diante dos desafios propostos durante as atividades. Com um trabalho 

diferenciado, será possível levar o educando a refletir sobre seu aprendizado 

matemático, constatando que a disciplina pode ser de fácil compreensão e de muita 



aplicabilidade, consequentemente, poderá ter uma visão diferente e mais atraente  da 

disciplina de matemática. 

Pela natureza lúdica os jogos trazem descontração, ao mesmo tempo que 

reduz a consequência dos erros e fracassos do jogador, permitindo que ele 

desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia, o jogo    passa a ser uma atividade 

séria que não tem resultados frustrantes  para quem joga no sentido de ver o erro 

como    algo definitivo e insuperável.  A ideia de trabalhar com jogos nas aulas de 

matemática é propiciar uma ambiente que se caracterize pela investigação e pela 

exploração de diferentes estratégias pelos alunos, a interação entre os alunos, a 

socialização de procedimentos encontrados para solucionar uma questão e a troca de 

informações são elementos indispensáveis em uma prática que visa facilitar o 

aprendizado da matemática e a utilização de jogos pode facilitar esse processo. 

Smole; Diniz e Milani (2009, p.10) defendem a ideia que: 

 
Por sua dimensão lúdica o jogar pode ser visto como uma das bases sobre o 
qual se desenvolve o espírito construtivo, imaginação, a capacidade de 
sistematizar e abstrair e a capacidade de interagir socialmente. Isso ocorre 
porque a dimensão lúdica envolve desafio, surpresa, possibilidade de fazer 
novo, de querer superar os obstáculos iniciais e o incômodo por não controlar 
todos os resultados.  

 

A realização dessa prática pedagógica além de proporcionar todos esses 

benefícios aos discentes, o mesmo também poderá apresentar diversas estratégias 

para chegar ao resultado das atividades propostas e desenvolve no indivíduo a 

capacidade de interação e socialização com os colegas. 

 

OS JOGOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 

No processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos, 

constata-se muitas dificuldades, pois é uma disciplina que necessita de propostas 

metodológicas e recursos didáticos que auxiliem o professor na sua metodologia em 

sala de aula, como também os alunos, na construção do seu conhecimento 

matemático. 

A abordagem de forma tradicional (como aulas expositivas), muito utilizada 

ainda pelos professores, inviabiliza a participação do aluno, que já traz consigo um 

conhecimento prévio e possui uma experiência do seu meio social que pode ser 



relevante para sua aprendizagem e/ou assimilação do conhecimento disciplinar que o 

docente pretende abordar. 

A Matemática é um saber importante em que seus conteúdos e saberes 

podem ser empregados nas mais diversas atividades que o aluno possa desenvolver 

no seu cotidiano. 

Belfort (2006, p.3) afirma que, 

  

A Matemática tem muita importância na vida das pessoas. O dia-a-dia está 
cheio de situações nas quais lidamos com o número, com as operações, com 
o pensamento combinatório, com a proporcionalidade, com a organização 
espacial, etc. 

 

Nas aulas tradicionais, essa condição é ignorada pelos docentes, fazendo 

com que os educandos não se sintam motivados em aprender Matemática, o que torna 

a situação ainda mais preocupante, pois passam a considerar o conhecimento 

matemático como difícil, inviabilizando ainda mais a possibilidade de aprendizagem. 

Lopes e Ferreira (2011) apontam que o ensino de Matemática ainda não 

conseguiu modificar a percepção de que seus conteúdos são de difícil aprendizado e 

que sua aplicação na realidade é restrita, fazendo com que os alunos se esforcem em 

memorizar os conteúdos, apenas para conseguir obter nota nas avaliações, não 

ocorrendo um aprendizado mais relevante. 

O professor necessita repensar sua prática, empregando recursos que 

permitam aos alunos terem uma interação maior com os conteúdos, como também 

possam perceber a relevância do saber matemático no seu desenvolvimento cognitivo 

e social. 

Nesse sentido, desenvolver atividades lúdicas por meio de jogos pode 

representar um meio para efetivar a participação do aluno em sala de aula, havendo 

o estímulo para que este utilize sua imaginação e sua criatividade, aspectos presentes 

na dimensão lúdica, visando assimilar o conteúdo matemático destacado. 

Silva e Kodama (2004, p.6) complementam que: 

 

O uso de jogos para o ensino, representa, em sua essência, uma mudança 
de postura do professor em relação ao o que é ensinar Matemática, ou seja, 
o papel do professor muda de comunicador de conhecimento para o de 
observador, organizador, consultor, mediador, interventor, controlador e 
incentivador da aprendizagem, do processo de construção do saber pelo 
aluno. 

 



O professor que não procura aprimorar seu conhecimento ou buscar novas 

metodologias, acaba reproduzindo práticas que não conseguem mais mobilizar os 

educandos, dificultando a participação destes no processo de ensino de Matemática. 

Assim, a utilização de novas estratégias de ensino, como os jogos oportuniza 

ao docente estabelecer uma postura pedagógica mais dinâmica, capaz de estimular 

a participação dos alunos, como também contribuir para a sua aprendizagem. 

Ademais, os jogos utilizados no ensino de Matemática exigem esforço mental, 

representado pela concentração, elaboração de estratégias e raciocínio, além de 

possibilitarem momentos de divertimento e lazer, apresentando características que 

tornam possível o aprendizado, propiciando uma forma interessante de estimular o 

aluno a interagir mais ativamente com os conteúdos. 

Em consonância ao exposto, os autores Viana, Teixeira e Vieira (2004, p.3) 

afirmam que, 

 
O jogo é uma atividade que agrada e entusiasma. Há uma ligação muito 
grande entre o jogo e a Matemática […] Sendo assim parece-nos importante 
que se jogue inclusive nas aulas. Uma aula onde se joga é uma aula animada, 
divertida e participativa. 

 

Na prática pedagógica, os jogos possuem uma abrangência significativa, uma 

vez que possuem, em sua formulação, elementos que podem ser explorados pelo 

professor, procurando aliar neste contexto as regras e os andamentos próprios do 

jogo aos conteúdos disciplinares, colaborando para que os alunos possam ter uma 

visão mais acurada do que estão aprendendo e a forma de aplicação em situações 

práticas. 

Em complemento, os Parâmetros Curriculares Nacionais ressaltam sobre os 

jogos que: 

 
[...] além de ser um objeto sócio-cultural, o jogo é uma atividade natural no 
desenvolvimento dos processos psicológicos básicos; supõe um “fazer sem 
obrigação externa e imposta embora demande exigências, normas e 
controles. Por meio dos jogos, as crianças não apenas vivenciam situações 
que se repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia 
(jogos simbólicos): os significados das coisas passam a ser imaginados por 
elas. Ao criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagem, 
criadoras de convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e dar 
explicações (BRASIL, 1998, p.48).  

 
  



Assim, o professor que pretende estabelecer uma nova prática docente 

necessita considerar a possibilidade da utilização desse recurso didático, que 

consegue motivar o aluno a utilizar sua criatividade e sua imaginação na aplicação 

dos conceitos e regras do jogo que, quando amparados nos princípios da disciplina 

da Matemática, possam resultar em oportunidades pedagógicas valiosas e que não 

podem ser desperdiçadas. 

Convém ressaltar que os jogos estão presentes no cotidiano de crianças e 

adolescentes, sendo um referencial que, ao ser contextualizado com o conteúdo da 

Matemática, tende a estimular a participação no processo de ensino. 

Conforme, Oliveira (2007, p. 5) os jogos no ensino da Matemática “tem o 

objetivo de fazer com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a 

rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido”. 

Por estar relacionado a um aspecto lúdico, naturalmente o jogo desperta 

reações positivas no educando, que passa a ter um referencial presente no seu 

cotidiano que serve de suporte para a abordagem do conteúdo matemático. 

Castanho (2013, p.3) afirma ser importante que o professor de Matemática 

reserve, 

 
[...] ao jogo um justo lugar dentro da escola, relacionando-o com conteúdos 
importantes de aprendizado, sendo uma forma de respeitar o modo como as 
crianças aprendem, dando a todos os alunos a chance de se relacionar com 
o conhecimento de uma forma mais prazerosa, significativa e produtiva. 

 
  

Desse modo, os jogos podem ser explorados em inúmeras situações no 

ensino de Matemática, condição que revela sua potencialidade educativa, como 

também podem contribuir para que o aluno possa desenvolver uma empatia pela 

disciplina, que deriva do fato de compreender seu conteúdo e de visualizar que o 

conhecimento matemático está presente em diversas situações do cotidiano. 

Guimarães (2001, p.14) destaca que o jogo resulta em ganhos que atingem 

os diversos componentes que interferem no comportamento humano, os quais são, 

 

Afetivo: possibilita a regulação do ciúme, da inveja e a frustração, o 
adiamento do prazer imediato, a subordinação a regras e a abertura para o 
outro, para o imprevisível; Social: indica a necessidade da linguagem, de 
códigos, da cooperação, da solidariedade, das relações interpessoais; 
Cognitivo: revela a necessidade e a possibilidade de construção de novos 
conhecimentos e procedimentos, de descobrir erros e de imaginar formas de 
superá-los, entre outros desafios. 



 

Nesta situação, o jogo pode se constituir em uma alternativa didática 

relevante, por valorizar o lúdico e atingir determinados aspectos do aluno que uma 

abordagem tradicional não consegue alcançar, podendo resultar em situações que 

propiciem a aprendizagem.  

Silva, et al. (2013, p. 28) ressalta que os jogos conseguem efetivar, no ensino 

da Matemática, 

 

O envolvimento dos educandos nas brincadeiras, jogos e desafios 
apresentados e construídos. Os vários conteúdos matemáticos trabalhados 
de forma lúdica e prazerosa com alunos do Ensino Fundamental e Médio têm 
grande relevância. Os alunos percebem que é possível aprender Matemática 
de forma lúdica, recreativa e divertida, tendo maior aprendizagem em relação 
aos conteúdos estudados, bem como contribuindo para o aumento da 
criatividade, criticidade e inventividade no ensino da Matemática.  

 
 

Pode-se até visualizar um contexto maior do significado do jogo como recurso 

didático, que não se atém apenas ao aspecto lúdico, servindo também para o 

desenvolvimento do trabalho em grupo; da utilização da linguagem oral e escrita, 

utilizada para evidenciar aspectos matemáticos relacionados aos jogos; estímulo às 

diferentes habilidades de pensamento, como a observação, comparação, análise, 

sintetização e a realização de conjecturas e a fixação dos conceitos teóricos inseridos 

na dinâmica própria do jogo (OLIVEIRA, 2007). 

Em concordância, Guimarães (2001, p.53) ainda destaca o significado da 

utilização do jogo como recurso didático na seguinte afirmação, 

 
Quando o aluno joga além de estar aprendendo a conviver e a respeitar seus 
colegas, ele desenvolve diversas habilidades Matemáticas. O recurso é 
rapidamente aceito pelas crianças, pois não encerra o aspecto de obrigação 
ditada pelo professor. O estudante aprende e se diverte ao mesmo tempo. 
Além do aspecto de utilização pedagógica, os jogos têm como grande 
contribuição promover a recuperação e a manutenção da cultura de 
determinado grupo, o que muitas vezes é esquecido e ignorado pela maioria 
das escolas. 

 
 

A utilização dos jogos e demais atividades lúdicas no processo de ensino, 

para atender aos requisitos pedagógicos do ensino da Matemática, necessita possuir 

uma natureza orientada pelos conteúdos da disciplina para que o desenrolar das 

ações dos alunos propiciem um aprendizado, ou reforcem os conteúdos vistos em 

sala de aula. 



A proposta educacional que fundamenta o jogo é essencial para que este 

tenha o alcance pretendido pelo professor. Esta noção remete ao reconhecimento de 

que os alunos não se constituem meros memorizadores de conhecimentos, mas que 

o processo de ensino decorre da forma com que ele seleciona, assimila, processa, 

interpreta e confere significações aos estímulos que resultam em seu aprendizado 

(CASTANHO, 2013).  

Ao vivenciar os aspectos relativos aos conteúdos, abre-se um canal de 

comunicação significativo, que pode resultar em oportunidades concretas de 

aprendizagem. 

Conforme Kishimoto (2001, p.75), essa identificação é reconhecida quando, 

 
Há no processo de aprendizagem, determinados componentes internos que 
não podem ser ignorados pelos educadores. [...] Esta nova perspectiva sobre 
a ação educativa tem servido para “revitalizar” as propostas pedagógicas que 
situam na atividade auto-estruturante do aluno, isto é, na atividade auto-
iniciada e sobretudo, auto-dirigida, o ponto de partida necessário para uma 
verdadeira aprendizagem.  

 
 

Desse modo, o processo de ensino não se baseia mais na perspectiva da 

utilização de métodos expositivos, que acabam simplificando os papéis dos 

professores e dos alunos como de simples transmissores e receptores de 

conhecimentos. 

No ensino da Matemática, os jogos oportunizam momentos importantes de 

aprendizagem, levando os alunos a terem uma interação maior com os conteúdos, 

além de vivenciarem momentos que estimulam maior motivação para a interação com 

o saber matemático, fazendo com que a disciplina possa ser valorizada. 

Macedo (2014, p.3) complementa sobre o jogo,  

 
 
Mesmo sem intenção de aprender, quem brinca aprende, até porque se 
aprende a brincar. Como construção social, a brincadeira é atravessada pela 
aprendizagem, uma vez que os brinquedos e o ato de brincar, a um só tempo, 
contam a história da humanidade e dela participam diretamente, sendo algo 
aprendido, e não uma disposição inata do ser humano. Essa aprendizagem 
é mais frequente com os pares do que dependente de um ensino diretamente 
transgeracional. Uma das explicações para esse fato remonta possivelmente 
ao surgimento do sentimento de infância a partir da modernidade, quando as 
crianças forçam especialmente estimuladas a conviver entre si na escola, e 
não mais com os adultos no trabalho. 

 
 



O uso de jogos pode favorecer o aluno a ter uma compreensão melhor acerca 

das operações fundamentais, posto que, mesmo nas séries finais do Ensino 

Fundamental, alguns educandos se encontram com dificuldades para efetivá-las. 

Santana (2011), desenvolveu um estudo durante três meses do ano de 2010 

com uma turma de 6º ano de um Colégio Estadual da cidade de Feira de Santana, na 

Bahia, e identificou a seguinte situação: 

a) 43% dos alunos erraram contas de adição; 

b) 56% dos alunos erraram contas de subtração com reserva; 

c) 53% dos alunos erraram contas de multiplicação com um número e 60% 

erraram as contas com mais de um número; 

d) 56% dos alunos erraram contas de divisão. 

Como forma de demonstrar que não se trata de um resultado isolado, Bossa 

(2014) apresenta resultados do Brasil referentes aos alunos que concluíram o Ensino 

Fundamental – Anos Finais, e em sua maioria 70% dos alunos, ainda não dominam 

totalmente as operações fundamentais. 

Pavam (2014) também corrobora com seu estudo, que desenvolveu na cidade 

de São José do Rio Preto em São Paulo, o qual envolveu 334 alunos da rede estadual 

do Ensino Médio, e identificou que 54,8% dos alunos ainda encontram dificuldades 

para realizar contas envolvendo as operações fundamentais. 

Entretanto, para que ocorra uma modificação nesse cenário, é importante que 

o professor explore recursos que instigue os alunos a aprenderem as operações 

fundamentais, independente do ano em que estejam frequentando, e que possam 

introduzir em suas aulas diversos recursos pedagógicos, como os jogos e outras 

atividades lúdicas possíveis de desenvolver como um meio alternativo para se 

alcançar a aprendizagem Matemática e torná-la significativa, divertida e prazerosa. 

Em consonância ao exposto, Pinto (2008, p.4) complementa, 

 

A Matemática pode ser mais prazerosa com a aplicação de jogos, 
brincadeiras, entre outros. Para os alunos com maiores dificuldades no 
aprendizado matemático, o lúdico proporciona uma situação favorável e 
consequentemente, na aprendizagem das quatro operações.  

 

 

Mediante essa percepção, os jogos são um instrumento e recurso importante 

para as aulas de Matemática e cabe ao professor prestar atenção nas dificuldades 



que os alunos apresentam e, no decorrer de suas aulas, dinamizar sua atuação, 

conseguindo suscitar o interesse e a vontade de aprender nos educandos, 

favorecendo consideravelmente a sua aprendizagem. 

 

APRESENTANDO OS JOGOS  

No decorrer da implementação será desenvolvido a aplicação de cinco jogos 

que São: ASMD, Bingo das Operações, Contig 60, Fecha a Caixa, Dominó das 

Operações e Batalha das Operações. Esses jogos poderão possibilitar ao aluno o 

processo de construção do conhecimento matemático de forma lúdica e prazerosa, 

despertando no mesmo o interesse pela aprendizagem da matemática. 

Para fazer uma sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos, no início 

será aplicado um pré-teste, onde serão propostas atividades pertinentes ao tema. 

Após implementação será aplicado um pós teste para analisar os resultados obtidos 

em relação à metodologia de utilização de jogos no ensino da Matemática. 

        Os jogos serão apresentados nesta unidade didática em uma 

determinada sequência, intercalados com atividades referentes ao conteúdo das 

quatro operações envolvendo situações problemas. 

 

1 JOGO ASMD (Jogo da adição, subtração, multiplicação e divisão): 

 

Esse jogo envolve as quatro operações básicas da matemática possibilitando 

ao aluno o desenvolvimento do raciocínio lógico e sua capacidade de cálculo mental 

para desenvolver as atividades propostas. 

 

Regras do jogo: 

Cada jogador irá jogar os 3 dados na sua vez;  após obter o resultado nos 

dados, será necessário realizar uma conta utilizando as operações matemáticas (pode 

ser duas operações diferentes ou iguais), se acertar, coloca a tampinha no número da 

conta desejada; se errar, não acontece nada e é a vez do próximo e se não souber 

passa a vez. Para colocar a sua tampinha de garrafa no número que está no tabuleiro 

deve respeitar a sequência de 1 a 10; é necessário que o resultado dessa operação 

seja o número da sequência que o jogador está jogando. Ex: nos dados dão os 

números 4, 3 e 2 e o aluno inicia pelo número 1 do tabuleiro, ele terá de realizar uma 



operação e o resultado necessariamente necessita ser 1: 3+2-4=1. Vence quem 

alcançar o número 10 primeiro. 

 

FIGURA 1 – TABULEIRO DO JOGO ADSM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte:http://sites.uepg.br/XIIIEPREM/anais/trabalhos/Eixo_5/RE25_5.pdf 

 
 

 

2 BINGO DA MATEMÁTICA: 

 

Trabalha com as quatro operações básicas da matemática e desenvolve 

Desenvolver processos de estimativa, cálculo mental e tabuada. 

 

Regras do jogo: 

 As fichas com as operações são colocadas dentro de um saco. 

 O professor retira uma operação e fala aos jogadores. 

 Os jogadores resolvem a operação obtendo o resultado que estará em 

algumas das cartelas. 

 Aquele que possuir o resultado,  marca-o com um marcador. 

 Caso tenha dois resultados iguais em uma mesma cartela, marca-os 

simultaneamente. 

 Vence o jogador que marcar todos os resultados de sua cartela. 

FIGURA 2 – FICHA DE BINGO 

http://sites.uepg.br/XIIIEPREM/anais/trabalhos/Eixo_5/RE25_5.pdf


 
FONTE: http://www.espacoeducar.net/2009/09/mais-de-120-atividades-de-multiplicacao.html 

 

 
FIGURA 3 – CARTELA DE BINGO 

 

FONTE: http://www.espacoeducar.net/2009/09/mais-de-120-atividades-de-multiplicacao.html 

 
 

3 CONTIG 60  

  

Envolve as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, como os 

outros jogos citados também desenvolvem o raciocínio lógico e o cálculo mental. 

 

Regras do Jogo: 

 Os jogadores decidem qual dupla inicia o jogo. 

 Cada dupla começa o jogo com 60 pontos. 

 As duplas jogam alternadamente. 

 Na sua vez de jogar, a dupla joga os três dados e constrói uma sentença 

numérica, usando uma ou duas operações diferentes, com os números obtidos nos 

http://www.espacoeducar.net/2009/09/mais-de-120-atividades-de-multiplicacao.html
http://www.espacoeducar.net/2009/09/mais-de-120-atividades-de-multiplicacao.html


dados. Por exemplo, com os números 2, 3 e 4 construir (2+3) x 4 = 20. A dupla, neste 

caso, cobrirá o espaço marcado com o 20, usando um marcador de sua cor. Só é 

permitido utilizar as quatro operações básicas. 

 Contagem de pontos: um ponto é ganho quando se coloca um marcador 

num espaço desocupado que seja vizinho a um espaço que já tenha outro marcador 

(horizontalmente, verticalmente ou diagonalmente); a dupla subtrai de 60 (marcação 

inicial) o ponto ganho. Colocando-se outro marcador num espaço vizinho, junto a um 

espaço já ocupado, mais pontos poderão ser ganhos; por exemplo, (veja o tabuleiro) 

se os espaços 0, 1 e 27 estiverem ocupados, a dupla ganharia 3 pontos colocando 

um marcador no espaço 28. A cor dos marcadores dos espaços ocupados não importa 

para essa contagem. Os pontos obtidos numa jogada são subtraídos do total de 

pontos da dupla. 

 Se um jogador construir uma sentença errada, o adversário pode acusar 

o erro, ganhando com isso dois pontos, a serem subtraídos do seu total; aquele que 

errou deve retirar seu marcador do tabuleiro e corrigir seu total de pontos, caso já 

tenha efetuado a subtração. 

 Se uma dupla passar sua jogada, por acreditar que não é possível fazer 

uma sentença numérica com aqueles valores dos dados e, se a dupla adversária 

achar que é possível fazer uma sentença com os dados jogados pelo colega, ela pode 

fazê-la, antes de fazer sua própria jogada. Se estiver correta, a dupla que fez a 

sentença ganhará o dobro do número de pontos correspondentes e em seguida 

poderá fazer sua própria jogada. 

 O jogo termina quando uma das duplas conseguir colocar cinco 

marcadores da mesma cor, em linha reta, sem nenhum marcador do adversário 

intervindo. Essa linha poderá ser horizontal, vertical ou diagonal. O jogo também 

acaba se acabarem os marcadores de uma das duplas. Nesse caso a dupla vencedora 

será aquela que tiver o menor número de pontos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURA 4 – CONTIG 60 
 

 
 

Fonte: Jogo confeccionado pela própria autora. 

 

 

 

 

4 FECHA A CAIXA: 

 

 Esse jogo trabalha com as operações de adição e subtração, estimula o 

calculo metal do aluno, desenvolver o raciocínio lógico do mesmo e diagnostica a 

dificuldade de resolver calculo simples.   

 

Regras do jogo: 

 Cada jogador, em sua vez, joga o os dois dados. Com a soma dos 

números obtidos ao lançar os dados o jogador fecha a caixa. Podem-se fechar duas 

caixas, desde que a soma das casas seja igual ao valor obtido com os dados. 

 Quando as caixas 7, 8 e 9 forem fechadas, joga-se apenas com um dado. 

O jogador deve jogar sucessivamente os dados, repetindo o procedimento, até o total 

de pontos não permitir fechar mais nenhuma caixa, abrem-se novamente as caixas 

para a próxima jogada. Para saber dos pontos alcançados na sua jogada, o jogador 

deverá somar os valores das caixas que continuam abertas e subtrair de 45 (soma 

total dos valores de todas as caixas, de 1 a 9). 

 

 

 

 



FIGURA 5 – FECHE A CAIXA 

 

 
Fonte: http://matematicadivertidasemcrise.blogspot.com.br/2015/11/jogo-feche-caixa.html 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/contig_60_regras.pdf 

 

5 DOMINÓ DAS OPERAÇÕES:  

 

Esse Dominó trabalha com as quatro operações de matemática, exercita o 

pensamento rápido, auxilia na aprendizagem das operações, desenvolver a habilidade 

de relacionar com os demais colegas, a respeitar regras. 

 

Regras do jogo: 

 O professor irá dividir a turma em grupos de 4 alunos. 

 Para cada grupo de alunos o professor irá distribuir um Dominó 

Matemático. 

 O jogador dentro do seu grupo irá escolher 7 pedras. 

 O jogador que sair com a pedra cuja operação aritmética resulte no par 

6 e 6 iniciará a partida. 

 O próximo jogador no sentido horário irá tentar encaixar a próxima pedra 

conforme o resultado da operação matemática, similar a um dominó, porém é 

necessário resolver uma operação aritmética antes de encaixar a pedra. 

 Caso o jogador não tenha a pedra que encaixe em uma das 

extremidades, ele passa a sua vez para o próximo jogador. 

http://matematicadivertidasemcrise.blogspot.com.br/2015/11/jogo-feche-caixa.html
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/contig_60_regras.pdf


 A cada jogada os demais jogadores verificam se encaixe da pedra está 

correta, verificando se o resultado da operação aritmética está correta. 

 O vencedor do jogo será o que não tiver mais pedras na mão. 

 

FIGURA 6 – DOMINÓ DAS OPERAÇÕES 

 

 

 
Fonte: http://corujasdapedagogiia.blogspot.com.br/ 

 

 

http://corujasdapedagogiia.blogspot.com.br/


6 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

1ª Etapa: 

 

Como Surgiram os Números  

Para iniciar a implementação do projeto Político Pedagógico na Escola, serão 

apresentadas  as atividades que serão desenvolvidas nessa proposta, abordando  o 

conteúdo das operações fundamentais em situações-problema.  

 

Atividade 1 

Explanação de como surgiram os números, como as pessoas contavam e a 

necessidade  do homem em fazer cálculos nas várias civilizações.  

 

 

 

 

 

 

 

O homem que calculava. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=XdSmQ_kBn6I  Acesso em 21.10.2014 

Objetivos: 

Conhecer a origem dos números e a necessidade do homem em contar e 

calcular. 

Conteúdos : 

- Números naturais: surgimento, história dos números, ordens e classes dos 

números. 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo : 2 aulas  

Após fazer uma sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos 

referente o surgimento dos números e a necessidade do homem em 

aprimorar os métodos de contagem apresentaremos o vídeo e seu acesso 

pelo endereço eletrônico:    

 

Professor: 

Após explanação de como surgiu os números, sua importância e a 

necessidade do homem em desenvolver as técnicas de contagem, promover um 

debate dando oportunidade de os alunos apresentarem suas dúvidas e 

curiosidades referente a explanação feita e o video assistido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdSmQ_kBn6I


 

 

Atividade 2  

Aplicação do pré-teste 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Fazer um levantamento do conhecimento dos alunos com relação às 

operações básicas. 

 

Tempo: 02 aulas. 

 

2ª Etapa: 

Atividade 3  

JOGO DO ASMD( ADIÇAO, SUBTRAÇÃO MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO) 

 

Este é um jogo de treinamento e fixação das operações, que possibilitará ao 

aluno criar situações envolvendo as quatro operações básicas para assimilação de 

conceitos e cálculos em situações problemas.  

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

Realizar operações fundamentais em situações problemas, estimular o 

raciocínio lógico, reforçar conceitos matemáticos, estimular a capacidade de 

observação e concentração. 

 

Primeiramente o professor fará uma sondagem verbal, investigando os 

conhecimentos prévios dos alunos referente às operações fundamentais em 

situações problemas e após essa investigação aplicará o pré-teste (anexo 1), cujos 

resultados obtidos serão para comparar com levantamentos posteriores. 

 

O Professor deverá promover a socialização e a interação dos alunos 

auxiliando-os no desenvolvimento de habilidades, atenção e concentração, 

levando-os a refletirem como chegaram a uma conclusão. 

 



 

Conteúdos:  

Números, Operações fundamentais em situações problemas. 

 

Inicialmente será apresentado o jogo para os alunos, explicando suas 

características, modo de jogar, objetivos, regras do jogo  e questionamento orais de 

algumas atividades para que vão se familiarizando com o material. Podem ser feitas 

algumas simulações entre professor e alguns alunos para entenderem melhor o 

processo do jogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo: 04 aulas 

 

Atividade 4 

BINGO DA MATEMÁTICA: 

Com este jogo podemos propôs  aos alunos a efetuar os cálculos propostos. 

 

  

 

 

 

 

Objetivo: 

Explorar habilidades de cálculos com operações fundamentais, desenvolver 

processos de estimativa, cálculo mental e tabuada. 

Conteúdos: 

Operações Fundamentais e tabuada. 

 

Professores! 

Quando os alunos estiverem jogando o professor estará sempre atendo as 

estratégias utilizadas e orientando-os no sentindo de organização. 

Após algumas jogadas os alunos irão resolver atividades propostas 

envolvendo as quatro operações. 

 

Professores! 

Podem ser analisados os alunos que conseguiram sem maiores 

dificuldades e aqueles que apresentaram dificuldades para intervir nesse 

momento, auxiliando-os. 

 



Tempo: 4 aulas 

Atividade 5 

 

JOGO: CONTIG 60 

Neste jogo o professor atua como mediador, e deverá encaminhar os alunos 

para criar situações que envolvam as quatro operações marcando no tabuleiro o 

resultado encontrado. Deve também estimular o aluno na busca de soluções. Após 

desenvolvimento de algumas jogadas os alunos resolverão atividades propostas 

envolvendo situações problemas. 

Objetivos:  

Contribuir para o pensamento matemático, oferecendo condições para explorar 

as operações fundamentais desenvolver o trabalho e o convívio em grupo. 

 

Conteúdo: Números, operações fundamentais e Cálculo mental. 

 

Tempo: 04 aulas  

 

Atividade 6: 

JOGO: FECHE A CAIXA  

Este é um jogo de estratégia que estimula o aluno a exercitar a observação, a 

dedução e o raciocínio, promovendo a aprendizagem das operações fundamentais . 

Após execução de algumas jogadas os alunos irão resolver atividades propostas 

envolvendo cálculo mental e raciocínio lógico. 

Objetivos: Realizar operações fundamentais em situações problemas e 

cálculo mental, estimular o raciocínio lógico, reforçar conceitos matemáticos e 

estimular a capacidade de observação e concentração. 

Conteúdos: 

Números, Operações Fundamentais em situações-problema. 

 

Tempo: 4 aulas -  02 aulas jogo Contig 60 

                 - 2 aulas atividades com situações problemas. 

 

 

 



Etapa 7: 

 

Atividade 7 

JOGO: DOMINÓ DAS OPERAÇÕES 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

Criar situações que envolvam as quatro operações e encontrar solução para 

problemas que desenvolvam o raciocínio lógico. 

Conteúdos: 

Números, operações inversas, situações problemas e cálculo mental. 

 

Tempo: 4 AULAS  -    2 aulas  JOGO CONTIG  60 

                                 - 2 aulas Atividades diversificadas envolvendo situações 

problemas. 

 

ETAPA 7 

Atividade 8 

Pós –teste. 

Aplicação de pós-teste para averiguar resultados obtidos com a utilização dos 

jogos propostos nessa unidade didática e verificar os avanços da aprendizagem por 

parte dos alunos. Esta etapa servirá também para avaliarmos o desempenho dos 

alunos durante as diferente etapas dos jogos e constatarmos se realmente adquiriram 

o conhecimento esperado sobre operações fundamentais em situações problema. 

 

Tempo:  4 aulas  - 02 aulas para aplicação do pós-teste. 

                02 aulas para feedbak dos resultados. 

 

 

 

Etapa 08 

Professor! 

Com esse jogo pretende-se estimular o aluno a criar jogadas que 

envolvam as quatro operações e desenvolvam a capacidade de abstrair. 

 



Atividade 9 

Atividades envolvendo os cinco jogos trabalhados aplicados a cálculos do dia-

a-dia, em situações problemas aplicando as quatro operações básicas. 

 

Conteúdo: Operações Fundamentais e Situações problemas. 

Tempo: 04 aulas. 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 
  



Colégio Estadual Olavo Bilac – Ensino Fundamental, Médio e Normal. 

Pré-teste – Projeto de Implementação PDE. 

 

Professora: Deucleia Ribas 

Nome: 

________________________________________________________________ 

 

1. O resultado da operação abaixo    4103 -   1968   é: 

a) 3135   d) 1035 

b) 2135   e)  2136 

 

2. Numa chácara havia 236 frangos, o dono da chácara vendeu 149 e depois 

comprou mais 98 frangos. Quantos frangos tem agora na chácara? 

 

a) 87      c) 185 

b) 180    d) 175 

 

3. Uma livraria recebeu uma encomenda de livros: 02 caixas com 1000 livros 

cada uma, mais 3 caixas com 100 livros cada uma, mais 5 pacotes com 10 livros 

cada pacote e mais 7 livros avulsos. Esta escola recebeu : 

a) 2357  livros                      c) 1357 livros 

b) 3257 livros            d) 2057 livros 

 

4. João fez uma multiplicação mas apagou o resultado. Faça você também, qual 

deve ser o resultado? 

  568 

   X7    

a) 2976    c)1976 

b) 3975    d)3976 

 

5. Lucia tem 4036 figurinhas em sua coleção. Ela gostaria de organizar em 

caixas que só cabem 100 figurinhas. Ao término do trabalho , quantas caixas vai 

precisar e quantas figurinhas sobrarão? 

a) 40 caixas com 100 figuras e sobram 36. 



b) 403 caixas com 100 figurinhas  e sobram 6 . 

c) 4 caixas com 100 figurinhas e sobram 36. 

d) 43 caixas com 100 e sobram 36. 

       

6. Daniel possui 2 bermudas ( azul, preta)   e 3 camisetas (amarela, verde e 

branca). Para ir a um passeio de quantas maneiras diferentes Daniel poderá se 

vestir? 

a) 4                                                    c) 3 

b) 5                                                    d) 6 

 

 

7. Cebolinha, Mônica e Cascão querem dividir igualmente 249 balas, quantas 

balas cada um vai ganhar? 

a) 93     c) 38 

b) 63        d)83 

 

8. Uma costureira vai confeccionar uma roupa que possui 8 botões. Para 

confeccionar 19 roupas dessa quantos botões vai precisar? 

a) 143     c) 102      

b) 152      d) 125 

 

     9)  Cinco ônibus vão levar 247 alunos para um passeio. Cada ônibus vais levar o 

mesmo nº de alunos. Os alunos que sobrarem vão de carro com a professora. 

Quantas crianças vão em cada  ônibus e quantas vão de carro? 

a) 48 de ônibus e 2 de carro 

b) 49 de ônibus e 3 de carro 

c) 49 de ônibus e 2 de carro 

d) 49 de ônibus e não sobram alunos. 

 


