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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

Orientação aos professores quanto ao trabalho semanal a ser realizado nos 1ºs anos em atendimento 
ao 1/3 de jornada docente, destinada a estudo e planejamento de aulas 

 
 Para os 1ºs anos do Ensino Fundamental, esta Secretaria apresenta a seguir as diretrizes para o 
trabalho pedagógico dos professores que atuarão nessas salas para que os professores titulares de classes 
cumpram seu 1/3 jornada, em caráter de estudo e planejamento didático. Para que isto ocorra, os professores 
titulares de classe terão a oportunidade de estudar no horário das aulas de Artes e Educação Física (que 
contam com professores específicos), além de mais uma aula semanal para a qual estão sendo providenciados 
professores, para estar com os alunos nestes momentos, realizando propostas que atendam as necessidades 
e conteúdos previstos para este ano de escolaridade. 
 Diante deste novo formato de organização das aulas, a SME convencionou dirigir o trabalho para esta 
hora semanal referida acima, propondo o trabalho com Jogos de Raciocínio, no formato de Sequências 
Didáticas, aqui cuidadosamente sugeridas. 
 A presente proposição justifica-se como ação que vem colaborar com a melhora do desempenho dos 
alunos na disciplina de Matemática, necessidade diagnosticada pelos dados da AMDA, que revelam em geral 
um resultado inferior na disciplina de Matemática, se comparado aos resultados da disciplina de Língua 
Portuguesa.  
 

JOGOS DE RACIOCÍNIO PARA AS SALAS DE 1º ANO  
UMA HORA SEMANAL 

  
 Objetivo geral: 
 Contribuir para o desenvolvimento das habilidades matemáticas 
 
 Objetivos específicos:  
 Desenvolver capacidades psicomotoras, afetivas, cognitivas e sociais, intensificando habilidades 
espaciais, temporais, de raciocínio lógico, de resolução de problemas, de compreensão do sistema de 
numeração decimal, das operações fundamentais e suas propriedades, cálculo mental, atenção, criatividade, 
estratégia, investigação, memória, enriquecimento de vocabulário, etc. 
 
 Desenvolvimento:  
 O trabalho semanal com os jogos de Raciocínio deverá focar e valorizar a convivência em grupos, o 
trabalho em equipes e explorar não só a ludicidade, mas também o caráter educativo de tais atividades.  
 Os jogos sugeridos para cada bimestre foram escolhidos em conformidade com os conteúdos propostos 
pelo Material Didático do 1º ano – Coleção Conviver e Aprender, bimestre a bimestre.  
 Na metodologia do trabalho com jogos será fundamental o trabalho com as regras de convivência e as 
que caracterizam o jogo propriamente dito, valendo-se de um movimento em que sejam consideradas as 
seguintes etapas: lançamento do desafio, acompanhamento dos grupos pelo professor, socialização de 
respostas ou estratégias encontradas, a validação das mesmas.  
 Sobre as estratégias a se levar em conta no trabalho com os jogos, é importante que sejam exercitados 
os procedimentos de antecipação, verificação, levantamento e checagem de hipóteses.  
 Todos os jogos deverão ser explorados várias vezes, de forma significativa, variando em 
complexidade as formas de se jogar.  
 

Ainda que o jogo seja envolvente, que os jogadores encantem-se por ele, e 
principalmente por isso, não é na primeira vez que jogam que ele será 
compreendido. Uma proposta desafiante cria no próprio jogador o desejo de 
repetição, de fazer de novo. Usando esse princípio natural para quem joga, temos 
recomendado que nas aulas de matemática um jogo não seja planejado para 
apenas uma aula. O tempo de aprender exige que haja repetições, reflexões, 

discussões, aprofundamentos e mesmo registros. (Smole, K. S., 2007, p.19) 
  
 O trabalho deverá levar em conta ainda a problematização e a sistematização das descobertas feitas, 
incluindo-se aí registros, que podem ser em forma de textos variados (coletivo, individual, em duplas) ou de 
desenhos. 
 
 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. 

 
 Sugestão detalhada para o trabalho: 
  
 Para a realização semanal das atividades com os Jogos de Raciocínio seguem orientações específicas, 
descritas passo a passo, nas Sequências Didáticas de cada bimestre no Portal da Educação.  
 Para o embasamento preparatório dessas aulas recomendamos o 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. 
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