
  

PREFEITURA DE INDAIATUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

JOGOS NUMÉRICOS - 3º Bimestre 

 
 

Público alvo: alunos do 1ºAno  

 

Duração: 3º bimestre 

 

Periodicidade: 01 aula semanal  

 

Neste bimestre, optou-se pelo trabalho sequencial de dois jogos do livro:  
 
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Cadernos do Mathema (Ensino Fundamental): Jogos de 
Matemática de 1º a 5º Ano. Porto Alegre: Artmed Editora, 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jogo 1:  Faça 10  -  Capítulo 3 (páginas 29 a 31) 
 
 

Duração: 05 aulas 

 

Organização da classe: grupos de 2 a 4 jogadores 

 

Metas: 

 Conseguir a maior quantidade de cartas ao final do jogo. 

 

Recursos necessários: 

 45 cartas de 1 a 9  

 

1ª aula: Confecção do Baralho  

 

a) Organize a turma em grupos e distribua o material para a confecção do baralho: Anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Convide os alunos para explorarem livremente o material que confeccionaram. 

 

2ª aula: Apresentação do Jogo 

 

a) A apresentação do jogo é feita inicialmente, com os alunos todos em círculo sentados 

no chão. A professora fala a respeito do jogo e joga alternadamente com alguns alunos 

para que toda classe possa observar e se familiarizar com o jogo. 

 

b) Após a apresentação do jogo, proponha que os alunos joguem. Neste primeiro momento 

deixe a formação dos grupos livre e circule pela sala observando como cada aluno 

percebe e age diante das regras do jogo. Observe cada aluno para perceber aqueles 

que jogam com facilidade, os que compreendem as regras, mas não conseguem realizar 

a tarefa matemática nele envolvida e aqueles que sequer percebem como inicia o jogo. 

 

Regras: 

1. Os jogadores decidem quem será o primeiro a jogar. 

2. Todas as cartas são embaralhadas e distribuídas entre os jogadores que as 

organizam em pilha. 

3. As pilhas de cartas de cada jogador ficam viradas para baixo, de modo que ele 

não veja suas próprias cartas nem as do companheiro. 

4. Quando chega a sua vez, o jogador vira a carta superior de sua pilha sobre a 

mesa e tenta completar um total de 10 com uma ou mais cartas que estiverem 

sobre a mesa. As cartas que somarem 10 são retiradas da mesa e ficam com o 

jogador. 

5. Se o jogador não puder formar 10 ele apenas deixa sua carta sobre a mesa. 

6. O jogador com o maior número de cartas ao final será o vencedor. 

7. O jogo termina quando nenhum 10 puder mais ser formado. 

 

 

3ª aula: Tirando as Dúvidas 

 

a) Organize uma roda de conversa com os alunos e tire as dúvidas.  

 

b) Anote as observações e na próxima vez em que jogar organize os grupos em função de 

suas observações. Pode, por exemplo, colocar os alunos que compreenderam melhor o 

jogo com outras que ainda precisam de ajuda, ou formar um grupo com alunos com mais 

dúvidas e jogar com eles para poder intervir. 

 

4ª aula: Registrando 

a) Proponha aos alunos que joguem mais uma vez; 

b) Ao término do jogo, solicite que registrem com desenhos e texto. Este registro pode 

ser coletivo. 

 

5ª aula: Problematizando: 

a) Coletivamente proponha algumas problematizações a partir do jogo, por exemplo: 

 Pedro virou um 6 e na mesa estavam as cartas 1,5,7 e 3. Ele pode formar um 10? 

 Juliana olhou a mesa e viu que as cartas eram 2,4,7 e 9. Quais cartas ela teria 

que virar para conseguir formar um 10? 

 Quais as possibilidades de formar 10 com duas cartas? 

 Quais as possibilidades de formar 10 com três cartas? 

 Propor que os alunos modifiquem o jogo para uma nova soma. 

 

 

 

 



Jogo 2: Cubra e Descubra   -  Capítulo 7 (páginas 49 a 53) 
 

Duração: 05 aulas 

Organização da classe: em duplas 

Objetivos: Auxiliar os alunos a: 

 Associar uma quantidade ao símbolo que a representa; 

 Compreender a ideia da adição como ação de adicionar uma quantidade à outra; 

 Efetuar adições mentalmente; 

 Construir fatos fundamentais da adição a partir de situações-problema. 

 

Recursos necessários: 

 01 tabuleiro. Anexo 2. 

 22 fichas (sendo 11 de cada cor, de tamanho compatível ao dos quadrados dos números do 

tabuleiro, para que possam ser cobertos). 

 02 dados. 

* Há um modelo de dado circular, fácil de ser construído artesanalmente, que pode ser utilizado 

em substituição aos dados convencionais, se necessário (anexo 3). 

 

1ª aula: confecção do tabuleiro e fichas 

 

a) Organize a turma em grupos e distribua material para a confecção do tabuleiro e das 

fichas: 11 fichas de cada cor de tamanho suficiente para que cubra os números do 

tabuleiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Convide os alunos para explorarem livremente o material que confeccionaram. 

 

2ª aula: apresentação do jogo 

 

a) A apresentação do jogo é feita inicialmente, com os alunos todos em círculo sentadas no chão. 

A professora fala a respeito do jogo e joga alternadamente com alguns alunos para que toda 

classe possa observar e se familiarizar com o jogo. 

 

b) Após a apresentação do jogo, proponha que os alunos joguem. Neste primeiro momento deixe a 

formação dos grupos livre e circule pela sala observando como cada aluno percebe e age diante 

das regras do jogo. Observe cada aluno para perceber aqueles que jogam com facilidade, os que 

compreendem as regras, mas não conseguem realizar a tarefa matemática nele envolvida e 

aqueles que sequer percebem como inicia o jogo. 

 

Regras: 

1. Cada jogador coloca todas as fichas no seu lado do tabuleiro, de modo a cobrir todos os 

números que nele aparecem. 

2. Na sua vez, o jogador lança os dois dados, adiciona os pontos que saírem nos dados e tira 

do tabuleiro a ficha que cobre a soma. 

3. Quem erra a soma perde a vez de jogar. 

4. O vencedor será aquele que primeiro tirar todas as fichas do seu tabuleiro 

 



3ª aula: Registrando 

a) Proponha aos alunos que joguem mais uma vez; 

b) Ao término do jogo, solicite que registrem com desenhos e texto. Este registro pode ser 

coletivo. 

 

4ª aula: 

a) Converse com os alunos a respeito das descobertas durante o jogo e proponha que eles 

respondam a algumas questões: 

 Por que o menor número do tabuleiro é o 2? 

 Por que o 0 e o1 não aparecem no tabuleiro? É possível fazer aparecer o 0 e o 1 

quando adicionamos os números de dois dados? 

 Por que o maior número do tabuleiro é 12? 

 É possível compor números maiores que 12, usando somente dois dados? 

 Quais as possibilidades de você jogar o dado e a soma dar 6? 

 Questione quais as formas de se obter os demais resultados que aparecem no 

tabuleiro. 

 O que é mais fácil conseguir: soma 12 ou soma 7? Por quê? 

 Por que 1+5 e 5+1 levam a um mesmo resultado? Nesse caso, é possível discutir 

se tal fato é verdadeiro para outros números diferentes daqueles com que estão 

trabalhando. 

 A partir de toda essa discussão, você pode mostrar de quantas formas é possível 

obter uma determinada quantidade, partindo dos números que aparecem nas 

faces dos dois dados que são lançados. No jogo “Cubra e Descubra”, temos: 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 e 1 1 e 2 

2 e 1 

1 e 3 

3 e 1 

2 e 2 

1 e 4 

4 e 1 

2 e 3 

3 e 2 

 

1 e 5 

5 e 1 

3 e 3 

2 e 4 

4 e 2 

1 e 6 

6 e 1 

4 e 3 

3 e 4 

2 e 5 

5 e 2 

4 e 4 

3 e 5 

5 e 3 

2 e 6 

6 e 2 

3 e 6 

6 e 3 

4 e 5 

5 e 4 

4 e 6 

6 e 4 

5 e 5 

5 e 6 

6 e 5 

6 e 6 

 

 O que podemos observar? 

  Qual é a soma que mais vezes pode aparecer? 

 Qual a soma que menos pode aparecer? 

 O que acontece no jogo quando o número que você conseguiu nos dados já está marcado? 

 

5ª aula: Problematizando: 

 

a) Coletivamente proponha algumas problematizações a partir do jogo, por exemplo: 

 Juliana jogou os dados e tirou sua ficha do 8. Quais números podem ter saído nos 

dados? 

 Na sua vez de jogar, Tiago tirou 3 em um dado e descobriu o 9. Qual número saiu no 

outro dado? 

 Jogando “Cubra e Descubra”, Maria conseguiu tirar em um lançamento, a ficha que 

estava sobre o 4 e, em outro lançamento, a ficha que estava sobre o 11. Que 

números ela tirou nos dados? Invente um problema como este. 

 Para sistematizar, você pode propor que os alunos escrevam suas descobertas a 

partir dessa discussão. 

 

 

 

 

 

 



Variações: 

 “Descubra”: as casas do tabuleiro começam cobertas pelas fichas coloridas que vão sendo 

retiradas no decorrer do jogo, conforme o resultado sorteado nos dados (o mesmo 

procedimento anterior). Caso o jogador erre a casa a ser descoberta, volta a cobri-la e 

pode ter uma segunda chance ou passa a vez para o outro jogador. Ganha quem descobrir 

todo o seu lado do tabuleiro primeiro. 

 “Cubra”: utiliza-se o mesmo procedimento descrito acima; no entanto, os jogadores devem 

cobrir a casa no tabuleiro que corresponda às quantidades sorteadas nos dados. 

 

Para o embasamento preparatório dessas aulas recomendamos a retomada do estudo do capítulo 

1 do Livro: SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Cadernos do Mathema (Ensino 

Fundamental): Jogos de Matemática de 1º a 5º Ano. Porto Alegre: Artmed Editora, 2007. 

 

No capítulo 1 “Os jogos nas aulas de matemática”, há subsídios importantes a salientar: 

 

Para garantir uma boa situação de aprendizagem com os jogos será necessário: 

• Propor regras claras para todos; 

• Propor desafios interessantes; 

• Permitir que os alunos possam se auto avaliar quanto ao próprio desempenho; 

• Permitir que os alunos possam participar ativamente; 

• Provocar um contágio coletivo. 

 

 O papel do professor deverá ser de: 

• Organizador da aprendizagem: apresentar o jogo; decidir questões relacionadas ao 

espaço, tempo, material e turma (duplas, trios ou quartetos). 

• Consultor: fornecer informações; esclarecer regras; conferir resultados. 

• Mediador: promover o confronto de estratégias e o debate sobre os conteúdos. 

• Avaliador: da atividade e dos alunos. 

• Elaborador: de atividades, de sequências didáticas. 

 

 O papel do aluno será de: 

• Ouvir e levantar dúvidas sobre a atividade; 

• Discutir as situações propostas, contribuindo para resolvê-las consensualmente; 

• Perceber colegas e professor como fonte de informação; 

• Saber pedir as informações que necessita; 

• Discutir as dúvidas durante o jogo; 

• Ouvir as soluções dos colegas, pensar nelas, questioná-las e incorporá-las; 

• Construir suas próprias estratégias e compartilhá-las; 

• Aprender a ganhar, a perder e a cooperar; 

• Avaliar sua postura e a dos colegas durante o jogo, e a aprendizagem. 
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