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Resumo:  

 

O presente relato de atividade mostra o trabalho realizado pelos bolsistas do PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), do Instituto Federal 

Farroupilha, curso de Matemática e que é desenvolvido na EMEF Vicente Goulart, na 

cidade de São Borja - RS, onde foram realizadas as atividades com alunos do sexto ao 

nono ano. Os bolsistas e supervisora no intuito de ajudá-los a superarem suas dificuldades 

desenvolveram um evento que seria realizado mensalmente chamado Dia da Matemática 

proporcionando aos alunos uma maior interação com o conteúdo, através de jogos, e 

também  possibilitar a todas as turmas trabalhar com dificuldades nas quatro operações, 

expressões numéricas e tabuada. Os Jogos Matemáticos auxiliam o professor, pois alia o 

lúdico com a aprendizagem, despertando interesse do aluno, propiciando ao mesmo aplicar 

os conhecimentos adquiridos por ele durante as jogadas nas atividades normais de sala aula 

como na resolução de problemas envolvendo cálculos matemáticos. 

 

Palavras-chave: Jogos; Problemas; Tabuada; Quatro Operações. 

 

1. Introdução  

O artigo apresenta o relato de experiência que utiliza os jogos matemáticos como 

estratégia desencadeadora do processo de ensino-aprendizagem realizada com alunos do 

sexto ao nono ano do Ensino Fundamental da Escola Vicente Goulart, no município de São 

Borja, no segundo semestre de 2013 e para tanto foi criado o Dia da Matemática, o qual foi 

realizado na última semana de cada mês, pela parte da manhã pelos alunos bolsistas do 

PIBID, programa este que é desenvolvido na escola desde o ano de 2012.  A utilização de 

jogos como estratégia de ensino-aprendizagem na sala de aula é um recurso pedagógico 

que tem apresentado bons resultados, pois de acordo com MOURA (1996), criam-se 

situações que permite ao aluno desenvolver métodos de resolução de problemas, 

estimulando a sua criatividade e participação, conhecendo e compreendendo o mundo que 

o rodeia. Foram criados jogos matemáticos como instrumentos para ensino principalmente 

da tabuada, onde para se vencer nesses jogos, exige-se do aluno raciocínio rápido e o 

domínio da tabuada, levando-o a aplicar a mesma nas quatro operações, desenvolvendo e 

aprimorando as habilidades que compõem o raciocínio lógico e ao professor a 

oportunidade de criar um ambiente na sala de aula e fora dela propício a interação entre ele 
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e seus alunos, havendo assim a troca de experiências e discussões. Isso tudo sempre 

deixando claro nosso objetivo de trazer aos nossos alunos o gosto pela disciplina em 

questão, buscando para isso atividades que despertem neles a vontade de aprender sempre 

mais. O evento proporcionou momentos de descontração e interação entre alunos e 

professores das turmas participantes. Além de poder ajudar estes alunos a melhorarem sua 

aprendizagem matemática, proporciona ao grupo oportunidade de estar desenvolvendo 

atividades diferenciadas, buscando uma formação mais significativa, adquirindo assim 

experiência prática e conhecendo novas realidades, buscando refletir a cerca do trabalho 

realizado, pois 

“Compreender que ensinarmos a turma toda, através de métodos 

generalizados e tidos como universais, não é suficiente e nem 

garantia de sucesso no exercício da cidadania, pois na sociedade de 

hoje cada vez mais se valoriza a heterogeneidade, a criatividade e a 

autonomia.” ( LARA, Isabel Cristina Machada de, Jogando com a 

Matemática, pag. 37).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2. Relato da Experiência 

As atividades desenvolvidas de acordo com o que se considerou serem as maiores 

dificuldades encontradas por esses alunos em todas as séries já trabalhadas, visto que os 

bolsistas vinham acompanhando as turmas desde o início do ano, onde foi constatado que a 

tabuada era a principal dificuldade a ser superada, daí a idéia de se fazer uma gincana uma 

vez por mês como forma de se aprender sob a forma de jogos, na tentativa assim de ajudar 

no aprendizado dos mesmos. Sendo assim relataremos a seguir as atividades realizadas a 

cada mês e a atividade final onde podemos observar a evolução dos mesmos no decorrer do 

tempo trabalhado.  

1º Dia da Matemática – 29 de agosto de 2013 

1. Dominó Humano 

Objetivo: Motivar os alunos para o início das atividades com um jogo que envolva todos. 

Materiais:  peças confeccionadas em cartolina. 

Procedimentos: Consistia em 36 peças confeccionadas em cartolina em um tamanho que 

ficava visível a todos, com questionamentos referentes a tabuada, por exemplo: “ Eu tenho 
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81, quem tem 8 X 7?”. Cada aluno recebeu uma peça que ia ligado a outra formando um 

grande círculo com todos os envolvidos.  

2. Pescaria 

Objetivo: Despertar nos alunos o raciocínio lógico através de questões envolvendo tabuada 

e expressões numéricas. 

Materiais: caixa grande com areia, peixes confeccionados em cartolina e cada uma 

contendo questões ou brindes, vara de pescar. 

Procedimentos: Nesta atividade trabalhou-se com questões de tabuada e algumas 

expressões numéricas, as turmas estavam divididas em cada período de 50 minutos. O 

aluno vinha e “pescava” um peixe com a varinha de pescar e devia responder corretamente 

a pergunta para marcar ponto para a sua turma. 

 

3. Boliche dos Cálculos 

Objetivo: Proporcionar atividade motivadora aos alunos. 

Materiais: garrafas pet pintadas e numeradas, bola confeccionada em material reciclável. 

Procedimentos: Os alunos representantes de cada turma com certa distância lançavam a 

bola, e dependendo a numeração da garrafa que o aluno acertava ele pegava o envelope 

aonde sorteava a pergunta que deveria responder, caso não derrubasse nenhuma deveria 

sortear os nove envelopes, e caso derrubasse todas, como prêmio, não responderia 

nenhuma pergunta, o que é claro era o objetivo deles. 

 

2º Dia da Matemática – 26 de setembro de 2013. 

1. Dança das Cadeiras  

Objetivo:  Integração, agilidade e domínio da tabuada. 
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Materiais: cadeiras, música, envelopes com questões de matemática.  

Procedimentos: São colocadas 9 cadeiras em forma de circulo, na quadra de esporte da 

escola, sendo que em cada cadeira está fixado um envelope contendo uma questão. Para 

começar  solicitou-se que cada turma escolha cinco alunos para a competição, e que os 

mesmos se posicionem em círculo em volta das cadeiras. No momento em que a musica 

começar a tocar os alunos devem movimentar-se em volta do circulo, procurando uma 

cadeira para sentarem-se. Quando a música parar, aquele que ficar sem cadeira irá retirar 

uma questão que está dentro do envelope e respondê-la corretamente para marcar ponto 

para a sua equipe. Toda a vez que um competidor for eliminado, a cadeira de onde foi 

retirada a questão também deve ser retirada. O jogo termina quando restar apenas um 

competidor. 

2. Corrida da Tabuada 

Objetivos: Desenvolver o cálculo mental em relação à tabuada.  

Materiais: Giz, cones, questões da tabuada.  

Procedimentos: Anteriormente foi escrito no chão alguns resultados da tabuada. Forma-se 

uma fila com cada turma, ao ouvir a tabuada cantada pelo professor o primeiro aluno de 

cada fila deverá correr, pegar o cone e colocá-lo sobre o resultado correto, se acertar, 

marca um ponto para a sua equipe.  

3. Corrida Matemática 

Objetivos: Auxiliar na fixação conteúdos já trabalhados  

Materiais:  questões matemáticas, resultados feitos em papel cartão. 

Procedimentos: As duas turmas são colocadas em fila, o professor lê uma questão e os 

primeiros alunos da fila devem correr até a tela de proteção da quadra de esportes onde 

estão fixadas as respostas. Marca ponto aquele chegar primeiro e acertar a questão.  

4. Jogo das Argolas  

Objetivo: Desenvolver o cálculo mental.  

Materiais: garrafas pet coloridas, dado com sinais matemáticos.  

Procedimentos: Nove garrafas pet, numeradas de um a nove, são posicionadas lado a lado, 

os alunos ficam a uma distancia de aproximadamente um metro. Quando o professor 

autorizar o aluno deve lançar as argolas em direção às garrafas, sendo necessário acertar a 

argola em duas garrafas para definir os valores a serem calculados. Após joga-se o dado 

com sinais matemáticos e conforme o sinal apontado pelo dado o aluno irá resolver a 
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questão. Por exemplo, se o aluno acertou com a argola os números 4 e dois e  através do 

dado ser apontado o sinal de dividir, a conta será 4 dividido por dois. Marca ponto quem 

acertar o resultado.  

5. Cabine surpresa  

Objetivo: Integração e agilidade, domínio da tabuada. 

Material: Caixa com questões Música.  

Procedimentos: Os alunos reunidos em um círculo, ao som da música. Uma caixa contendo 

questões envolvendo cálculos matemáticos caixa é passada; quando parar a música o aluno 

retirará a questão e responderá. Se acertar sai do jogo e o que errar permanecerá. 

6. Bola Redonda  

Objetivo: Resolução de expressões 

Material: Bolinhas de isopor e caixa de sapato. 

Procedimentos: Os alunos divididos em duas equipes retiram as questões de uma caixa; 

resolvem e correm até uma mesa, onde estão as duas caixas, cada uma para uma equipe, 

com as bolinhas de isopor com as respostas. Posteriormente entregam as respostas ao 

monitor que faz a conferência das respostas certas no final do jogo. 

Discussão sobre a atividade: os alunos nesse dia estavam muito agitados  e queriam todos 

ao mesmo procurar a resposta certa, pode-se observar que eles não sabem trabalhar em 

equipe com organização. 

7. Marca certo 

Objetivo: Fixação de conteúdo 

Material: Cartazes com perguntas e respostas. 

Procedimento: O monitor retira uma questão da caixa cola no cartaz. Um aluno de cada 

equipe corre até uma das mesas onde estão as caixas com as respostas, procura e encontra a 

certa e corre até o cartaz para colar a resposta que encontrou. Ao final do jogo o monitor 

confere as questões. Ganha a equipe que obtiver mais questões certas. 

8. Garrafa Mágica 

Objetivo: Desenvolver a imaginação 

Material: garrafa pet. 

Procedimento: os alunos em círculo o monitor no centro. O monitor gira a garrafa no solo e 

quando esta parar apontará na direção de um aluno onde o mesmo lerá a pergunta para o 

outro responder. Se o aluno acertar a resposta sairá do jogo e o que errar permanecerá. 
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4º Dia da Matemática – 03 de dezembro de 2013 

1. Bingo 

Objetivo: melhor raciocínio lógico em relação à tabuada. 

Materiais: Cartelas confeccionadas em cartolina, marcadores coloridos feitos em EVA, 

envelope com as perguntas da tabuada. 

Procedimentos: Foram distribuídas cartelas com 5 números distintos cada. Como havia 

duas turmas com números diferentes de alunos, distribuiu-se uma cartela para cada aluno. 

As questões envolviam a tabuada do 2 ao 10 e sorteadas uma a uma por um monitor, que 

aguardava o pronunciamento dos alunos sobre o resultado. E enquanto eles procuravam o 

resultado em sua cartela o monitor registrava no quadro, na medida em que os alunos 

preenchiam a sua cartela, ou seja, conseguiam encontrar primeiro todos os 5 números, 

gritava BINGO, então era conferida a cartela pelo monitor, se marcado todos os números 

corretamente o aluno recebia uma premiação e a pontuação para a turma. Quanto mais 

rápida a saída da cartela premiada, melhor para a turma, pois ela tinha a chance de pontuar 

mais vezes, dentro do espaço de tempo determinado para esta atividade. Assim as turmas 

que tinham mais dificuldade na Tabuada acabavam pontuando menos e o aluno de cada 

turma que pontuasse mais representaria a turma para  a próxima etapa da gincana.  

 

2. Jogo do Tapa Certo 

Objetivos: Desenvolver o cálculo mental, agilidade e explorar a tabuada. 

     Materiais: EVA, material reciclado (mata moscas), ventosas. 

Procedimentos: Distribuem-se as cartas circulares (com as respostas) na mesa. Os 

jogadores se posicionam ao redor da mesa. As cartas (retangulares) com as questões são 
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colocadas em um saquinho para sorteio. Serão necessário 3(três) jogadores um será o 

monitor que sorteará as cartas com as expressões e conferirá as respostas. Os outros 2(dois) 

jogadores receberam uma mãozinha cada jogador, o monitor sorteia uma carta e lê a 

expressão, onde devem desenvolver o cálculo e procurar a resposta na mesa. O primeiro 

que bater e prender a carta na mãozinha fica com ela. No final o monitor confere as 

respostas, se estiverem certas serão somados os acertos e o ganhador joga com o monitor 

até que saia somente um ganhador dos três onde disputará com os demais alunos. 

      (Adaptação do jogo da turma da Mônica “Tapa Certo”) 

 

5º  Dia da Matemática – 10 de dezembro de 2013  

Na manhã do dia 10/12/13 realizou-se o último Dia da Matemática, atividade esta 

que vinha sendo realizada na última semana de cada mês. Para a grande final foi criada 

uma atividade para o envolvimento dos oito alunos vencedores da etapa anterior, sendo um 

aluno representante de cada turma, do 6º ao 9º ano. Durante os outros meses foram 

realizadas atividades com jogos matemáticos, por isso e também por ser o último Dia da 

Matemática realizado em 2013, resolveu-se realizar uma atividade um pouco diferente, 

onde os alunos tivessem que “competir” mais entre eles. Criou-se então a “Caça ao 

Tesouro”, sendo realizada na área que compreende toda a parte externa das dependências 

da Escola Vicente Goulart (saguão, pátio, pracinha, etc). 

1. Caça ao Tesouro 

Material: Papel e lápis. 

Objetivo: desenvolver o raciocínio lógico, agilidade e  o espírito competitivo. 

Procedimentos:  um aluno representante de cada turma, do 6º ao 9º ano, foram elaboradas 

sete pistas com dicas que levariam ao “tesouro”, cada pista com uma equação no verso 
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para resolução envolvendo conteúdos comuns do 6º ao 9º ano, equações simples, para que 

todos pudessem resolvê-las de forma justa, envolvendo potenciação, radiciação, adição, 

subtração, multiplicação e divisão. As pistas foram elaboradas contendo rimas com os 

locais onde estariam escondidas e numeradas de 1 a 8 e os alunos se posicionaram e foram 

numerados também de 1 a 8, tendo então, cada que um encontrar a pista de acordo com seu 

número. Para dar início à “caça”, cada aluno recebeu a primeira pista, e desvendando-a 

descobriam onde estava a segunda, tendo que chegar no local certo e pegar a pista com o 

seu número correspondente (1 ao 8), partindo então para a procura da próxima e assim 

sucessivamente até encontrarem as sete pistas. Após todas as pistas encontradas, os alunos 

deveriam juntá-las e resolver as equações presentes no verso das mesmas. Estando 

resolvidas as equações, deveriam apresentá-las aos bolsistas para que fossem feitas as 

correções, verificando se estavam corretas. Houve várias tentativas até que apresentassem 

as respostas corretas. O primeiro aluno que terminou as questões e apresentou- as de forma 

correta, foi o grande vencedor e o ganhador do “tesouro”. Foram premiados os alunos do 

primeiro, segundo e terceiro lugar. 

 

Resultados da Experiência (Parciais ou Finais) 

Esta experiência serviu para percebermos que o desafio como professores de 

matemática é muito grande, teoria e prática precisam caminhar juntas e ainda pensar que 

desenvolver atividades sobre o ensino e a aprendizagem de matemática implica estabelecer 

relações entre alguém que ensina e alguém que aprende e o conteúdo a ser estudado.  

Nesse sentido, o trabalho com jogos e atividades didáticas diferenciadas no ensino 

de matemática é mais um recurso que o professor pode utilizar na sala de aula, fixar 

conceitos matemáticos já ensinados, introduzir e desenvolver conceitos, facilitando a 
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compreensão e desenvolvendo estratégias de resolução de problemas. Claro, que é preciso 

ter perseverança e muita determinação de querer mudança, de tentar diferente, de 

oportunizar ao aluno uma aprendizagem mais significativa. Como destacam os PCN 

(Brasil, 1998, p. 31), “é importante que os jogos façam parte da cultura escolar, cabendo ao 

professor analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto 

curricular que se deseja desenvolver”.  

Utilizar jogos e atividades diferenciadas nas aulas de matemática requer 

disposição e vontade de inovar para realizar um trabalho diferenciado, perante as turmas 

heterogêneas exige preparação e planejamento; ruptura dos padrões tradicionais da aula; 

atenção dos alunos e a sistematização do conhecimento. Nesse tempo em que o projeto 

PIBID vem sendo realizado na escola buscaram-se alternativas que viessem a desenvolver 

neles o gosto pela disciplina, buscando minimizar as dificuldades na aprendizagem da 

matemática.  Os primeiros passos foram dados no sentido de buscar resgatar naqueles 

alunos o gosto por estudar, pois devido à condição social que se encontram, sem incentivo 

da família, em que nem pai nem mãe estudaram e que não tem ambições maiores na vida, 

para eles a escola é apenas um lugar que precisam ir para comer a merenda, ou porque não 

tem onde ficar naquele horário, então o trabalho é lento e mais persistente, aos poucos os 

alunos irão alimentando dentro de si o gosto pelo estudo, porque isso não ocorre somente 

em matemática, mas na maioria das disciplinas, por isso a idéia da realização da gincana 

todos os meses na escola, como um recurso de incentivo ao gosto pela matemática e como 

um termômetro em que se verificou a evolução quanto ao desempenho no conteúdo 

aprendido naquele mês, onde a cada Dia da Matemática realizado o grau de dificuldade era 

maior desde o desenvolvimento do raciocínio lógico a interpretação dos problemas 

propostos.  

Dessa forma o trabalho realizado na E M E F Vicente Goulart além de poder 

ajudar estes alunos a melhorarem sua aprendizagem matemática, apresenta a oportunidade 

de estar em sala de aula desde o inicio da licenciatura, buscando uma formação mais 

significativa, adquirindo assim experiência prática e conhecendo novas realidades, 

buscando refletir a cerca do trabalho realizado, observando que é sempre possível a 

adequação a realidade dos alunos, pois cada um é diferente, cada um tem seu tempo. 
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