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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância das atividades 

lúdicas matemáticas no Ensino Fundamental (1° ao 5° Ano), na construção de 

conhecimentos e saberes matemáticos. Busca analisar as indicações presentes nos 

documentos oficiais, revisar a bibliografia direcionada ao tema, coletar e apresentar 

uma lista de atividades lúdicas envolvendo conhecimentos matemáticos, aplicação e 

análise de resultados de uma atividade lúdica em uma turma de Ensino 

Fundamental. Procuramos através de atividades de aprendizagem matemática 

evidenciar o uso de jogos como recurso indispensável no contexto escolar, 

considerando que provoca no estudante o interesse e o prazer em estudar. Por isso 

o professor deve analisar as atividades lúdicas, como algo que deve ser usado com 

cunho pedagógico, no momento adequado e não como simples passatempo. 

 

Palavras-chave: Atividades lúdicas; Ensino e aprendizagem; Educação Básica; 

Matemática. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como tema: Atividades Lúdicas de Matemática no 

Ensino Fundamental I, onde a ludicidade no ensino da matemática é o principal foco 

de pesquisa. Entretanto, antes de apresentá-la, dedico algumas linhas à minha 

própria apresentação, como forma de situar o leitor a respeito das escolhas 

relacionadas a esta monografia. 

 

A minha formação começou em 1984, na Escola Municipal João Pedro de 

Almeida, localizada no bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis. Nesta escola 

passei boa parte da minha vida, onde conclui o fundamental I e II. Em 1993, iniciei o 

Curso Normal, no Colégio Estadual Dr. Artur Vargas, finalizando em 1995. Após 17 

anos, ingressei na Universidade Federal Fluminense, em 2012, no curso de 

Licenciatura em Pedagogia.  

A importância da graduação na minha formação está justamente na ampliação 

de conhecimento no campo Educacional, e nas contribuições que esse curso 

proporciona na minha prática docente. 

Lecionei na rede pública por um período de 3 anos, e trabalhei em outras 

escolas privadas, ambas em Educação Infantil. Atualmente, sou professora do 4° 

Ano do Ensino Fundamental I, em uma escola privada, a qual por um tempo fui 

coordenadora e docente por 2 anos em uma turma de Pré III (crianças de 4 a 5 

anos). 

Diante das experiências vivenciadas com os alunos e professores, pude 

observar a dificuldade que os alunos encontram ao se relacionarem com a 

matemática, o que não deveria acontecer, já que a matemática faz parte da vida de 

todos, inclusive das crianças. 

A partir, dessas inquietações, do acompanhamento de insucessos, da 

verificação da imposição de estratégias pedagógicas inadequadas em relação aos 

conteúdos, passei a questionar quais estratégias seriam as mais adequadas para 

serem aplicadas em nossas escolas. Depois de diversas experiências e estudo, 

passo a verificar que o uso de atividades lúdicas pode motivar o aluno no 

desenvolvimento da aprendizagem matemática, de modo, inclusive potencializando 

a sua conscientização sobre essas aquisições.  
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1.1 TEMA, JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS 

O foco do estudo são as atividades lúdicas que visem apresentar ou ampliar 

conhecimentos da área de matemática voltadas para turmas do Ensino Fundamental 

(1º ao 5º Ano). Assim, o estudo pretende responder às seguintes questões: 

 

i) O que indicam documentos da área da educação e teóricos a respeito das 

atividades lúdicas envolvendo conhecimentos matemáticos? 

 

ii) Quais atividades lúdicas podem ser aplicadas nos anos do Ensino 

Fundamental I?  

 

Para justificar a importância das atividades lúdicas na construção de 

conhecimento e saberes matemáticos, procuramos através de atividades de 

aprendizagem matemática evidenciar o uso de jogos como recursos indispensáveis 

no contexto escolar.  

Sabendo que as propostas curriculares atuais recomendam considerar o 

aspecto lúdico da matemática e aproximação à realidade das crianças, fazem-se 

necessárias reflexões, discussões dos docentes sobre a prática em sala de aula, e a 

inserção de ferramentas, que são os recursos facilitadores para uma descoberta 

significativa para o estudante, permitindo que ele manuseie, visualize e tenha a 

oportunidade de construir seus conhecimentos de forma mais concreta.  

 Durante esse processo de aprendizagem é preciso oferecer aos alunos 

acesso a materiais diversificados, onde eles possam questionar suas próprias 

respostas, construindo seus conhecimentos de maneira reflexiva. 

Desta forma, busquemos um olhar para as atividades lúdicas, considerando 

também, o desafio que o jogo provoca no indivíduo, gerando interesse e prazer. Por 

isso o professor dever analisar as atividades lúdicas como algo que deve ser usado 

com cunho pedagógico, usado no momento adequado e não como simples 

passatempo. 

Como objetivos gerais desta pesquisa monográfica, buscamos analisar as 

indicações presentes nos documentos oficiais e nos resultados de pesquisa a 
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respeito das recomendações da utilização de atividades lúdicas envolvendo 

conhecimentos matemáticos voltados para o Ensino Fundamental I. 

Como objetivos específicos, temos: 

• Revisar os documentos da área da educação para o Fundamental I 

(Parâmetros e Diretrizes), destacando o que analisam sobre atividades 

lúdicas envolvendo conhecimentos matemáticos; 

• Revisar a bibliografia direcionada para o tema; 

• Coletar e apresentar de forma descritiva uma lista de atividades lúdicas 

envolvendo conhecimentos matemáticos; 

• Aplicar e analisar resultados de uma atividade lúdica em uma turma do 

Ensino Fundamental I. 

 

 

1.2 METODOLOGIA 

 O estudo será qualitativo. Segundo Rodrigues (2009), a pesquisa qualitativa 

pode ser entendida sob as seguintes características: é descritiva, as informações 

obtidas não podem ser quantificáveis, os dados obtidos são analisados 

indutivamente e a interpretação dos fenômenos, e as atribuições de significados são 

básicas no processo de pesquisa qualitativa. 

O processo metodológico foi desmembrado nas seguintes partes 

complementares: 

i) Leitura dos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental e das Diretrizes; 

ii) Revisão de literatura sobre o tema; 

iii) Coleta de atividades lúdicas por meio da revisão bibliográfica, contatos com 

profissionais da educação, e acervo próprio; 

iv) Aplicação de uma atividade lúdica em uma turma do Ensino Fundamental (1º 

a 5º Ano) no Instituto Educacional Monsuaba - Angra dos Reis. 
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CAPÍTULO 2: EMBASAMENTO TEÓRICO 

De acordo com Alsina (2009), o ensino de matemática deve ser administrado 

preferencialmente com situações concretas, reais, onde o aluno seja sujeito ativo, 

participativo, não mero expectador. Aponta para a importância das atividades lúdicas 

em desenvolver habilidades dos alunos e a utilidade desse recurso pedagógico para 

o professor no Ensino Fundamental. 

O autor Ressalta as vantagens que o aluno terá com relação à aprendizagem 

matemática, ao manipular e experimentar diferentes materiais. Aponta que o jogo é 

um recurso indispensável, que deveria sempre estar agregado ao programa de 

ensino.  

Entretanto, ao utilizar os jogos, é importante destacar seus objetivos 

pedagógicos, os conhecimentos que serão trabalhados neles. Dessa forma, deixam 

de ser apenas lazer. Quando usados nas aulas de matemática, por exemplo, os 

alunos não estarão apenas jogando, mas sim adquirindo conhecimentos 

matemáticos através deles. 

Segundo Santos, Oliveira e Oliveira (2013, apud ALTOÉ, JESUS, e CARARI, 

2015, p. 2), o pensamento matemático deve ser construído nas primeiras séries do 

Ensino Fundamental: 

 

A matemática está entre as principais matérias para a formação do 
aluno e da sociedade, pois estabelece uma relação entre o cotidiano 
e a vida social, é fundamental que os alunos tenham contato com a 
matéria a partir das séries iniciais. 
 

 

Assim, partindo da concepção de que a matemática faz parte da vida real do 

aluno, vista como instrumento que ajuda no desenvolvimento no seu meio social, 

analisamos ser fundamental inseri-la desde a Educação Infantil por meio de 

atividades lúdicas, especialmente as manipulativas, dando continuidade durante 

toda etapa do Ensino Fundamental. Sempre considerando o manuseio de objetos 

concretos como facilitadores para a descoberta e construção dos conceitos que 

estão sendo trabalhados.   
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Considerando o uso de materiais manipulativos, o professor deve lançar mão 

desses recursos de maneira correta, para que seus objetivos sejam alcançados, e 

que seus alunos aprendam criativamente. 

No planejamento das atividades lúdicas o professor deve pensar também no 

espaço que será usado, sala de aula ou ambiente externo, e suas possibilidades de 

livre movimentação e acesso aos materiais.  

Além disso, deve verificar o tempo que a atividade exige, e se a proposta está 

adequada aos estudantes envolvidos. Assim, no decorrer do processo da aplicação 

das atividades, poderá avaliar o desenvolvimento dos estudantes, e refletir sobre o 

valor dessas atividades lúdicas como recursos de aprendizagem. 

Segundo Vigotski (apud Alsina, 1995.), jogar promove o conhecimento, por 

parte dos estudantes, dos objetos e do seu uso, o conhecimento de si mesmo e 

também dos demais indivíduos. A análise das aproximações anteriores permite 

estabelecer uma linha comum, no qual o jogo seja livre ou estruturado, é uma fase 

necessária que faz ponte entre fantasia e a realidade, permitindo ao mesmo tempo 

os desenvolvimentos social e intelectual numa fase eminentemente lúdica do 

desenvolvimento infantil. 

O pensamento de Vigotski sobre o desenvolvimento e a aprendizagem está na 

relação do sujeito com o mundo mediado pelos instrumentos e símbolos 

desenvolvidos no interior da vida social. O autor ressalta que é na zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) que a interferência de outros indivíduos é a mais 

transformadora, onde o aprendizado acontece por meio da interação do indivíduo 

com o outro e na socialização.  

O psicólogo russo Vigotski (1988 apud MIRANDA, 2001, p.4) assinala: 

  

(...) zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o 
nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problema, e o nível de 
desenvolvimento potencial determinado através da solução de 
problema sob orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. 

 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), não está somente 

relacionado com as interações que acontecem em sala de aula, mas em qualquer 
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situação que envolva interação com pessoas mais experientes, que possibilitaram 

desenvolver habilidades e conhecimentos. 

Essas oportunidades de aprendizagem através do jogo podem ser oferecidas 

aos alunos quando no ambiente escolar, o aluno juntamente com seus colegas de 

turma partilham suas dúvidas, inquietações, acertos e podem também aprender com 

seus próprios erros.   

Santos, Oliveira, C. e Oliveira, G. (2013, p. 3 apud ALTOÉ, JESUS, CARARI, 

2015, p. 2) destacam os seguintes aspectos sobre a atual situação do ensino de 

matemática: 

A matemática tem sido trabalhada de forma bastante 
empobrecedora, onde fórmulas e regras são mecanicamente 
aplicadas, bem como exercícios com base em modelos pré- 
definidos, repetidos e treineiros. Raramente são utilizadas linguagens 
e metodologias diferenciadas e eficazes para o ensino de 
matemática. 

 

Segundo Alsina (2009), é muito importante a aproximação dos profissionais de 

educação com a prática de utilização de jogos, inclusive nas classes de matemática. 

Apesar de alguns professores não aceitarem e ainda ficarem surpresos com o fato 

de poderem mesclar a matemática com jogos, outros já perceberam que, se o jogo 

for utilizado de forma programada e sistemática, é possível ajudar seus alunos a 

interiorizarem conhecimentos matemáticos, que na maioria das vezes no método 

tradicional passariam despercebidos. 

 De acordo com Kamii (1990, p. 34), “as escolas ensinam, tradicionalmente a 

obediência e as respostas ‘corretas’”. Assim, sem perceber, elas evitam o 

desenvolvimento da autonomia das crianças reforçando sua heteronomia”.  

  O educador dificilmente oferece situações que exijam do educando a 

criatividade, que lhes priorizem o ato de pensar autonomamente. O desafio, na 

maioria das vezes, não é proporcionado. O resultado obtido dentro deste contexto, 

infelizmente, são cidadãos incapazes de resolver problemas práticos do seu dia a 

dia com conhecimentos matemáticos adquiridos na instituição escolar. 

  Além disso, muitos alunos perdem sua autoconfiança e autonomia, sentindo-

se desestimulados e não finalizando muitas vezes seus estudos, aumentando a 

evasão escolar. 
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  Nesta perspectiva o professor deve inovar a prática lúdica, buscar uma 

proposta que estimule o desenvolvimento mental e construa caminhos prazerosos 

e interessantes que desenvolvam o raciocínio e desejo do educando de 

conhecimentos significativos. 
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CAPÍTULO 3 

 

Tornar as aulas de matemática prazerosas para os alunos é algo que, 

atualmente, as instituições de ensino vêm procurando desenvolver por meio de 

metodologias de ensino de matemática diversificadas que estimulem o sujeito a 

pensar. 

Muitos alunos ainda não conseguem exprimir suas ideias em matemática, 

levando-os muitas vezes ao fracasso escolar. Alguns professores também passam 

pelas mesmas dificuldades. 

          Importante destacar que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática 

(BRASIL, 1997) orientam os professores para a utilização de jogos no ensino de 

matemática, como um recurso metodológico, e, ao mesmo tempo, como estratégia 

para diagnosticar o domínio que o aluno tem sobre os conteúdos apresentados. 

Dessa forma, através dos jogos, os alunos estarão ampliando o conhecimento 

dos números, das operações, aprimorando sua capacidade de analisar os 

conteúdos, tomar decisões que começam a manifestar devido aos estímulos.  

Sendo assim, o professor tem que explorar o potencial do aluno fazendo com 

que ele descubra propriedades numéricas, geometria, operações, situações 

problemas entre outros. Através desses procedimentos o aluno irá estimular 

capacidade de pensar, ouvir, escrever, interpretar, ler ideias matemáticas, pensar 

criativo e interpretar. Os PCNs (BRASIL, 1997) indicam que se favoreça ao aluno: 

 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 
mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; conhecer 
características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 
materiais e culturais como meio para construir progressivamente a 
noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de 
pertinência ao País. 

 

       De acordo com estes PCN, a importância dos jogos no ensino de matemática é 

ressaltada como essencial no Ensino Fundamental, sendo apresentados os 

objetivos pedagógicos em cada ciclo escolar e contextualizando os conteúdos a 

realidade.   

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes, 
enfrentar desafios, lançar-se a busca de soluções, desenvolvimento 
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da crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de 
alterá-las quando o resultado não é satisfatório- necessário para a 
aprendizagem da matemática. (PCN,1998, p. 47) 

 

Quando a criança, através das atividades lúdicas, começa a compreender e 

fazer uso das regras e convenções no processo de ensino e aprendizagem, a 

qualidade do ensino em matemática consequentemente poderá favorecer a sua 

integração ao mundo social, e futuramente conseguir lidar com as primeiras 

teorizações e situações consideradas mais complexas. 

 

A participação em jogos de grupo também representa uma conquista 
cognitiva, emocional, moral e social para a criança e um estímulo 
para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. (PCN, 1997, p. 49). 

 

O benefício que as atividades lúdicas em sala de aula trazem para o ensino e 

a aprendizagem de matemática e em outras áreas são impressionantes. Mas implica 

em alterações significativas no modelo tradicional de ensino. Quando essas 

atividades lúdicas são adequadamente trabalhadas pelos profissionais, auxiliam no 

desenvolvimento de habilidades como resolver, refletir, investigar, analisar, observar, 

dentre outras que estão ligadas ao raciocínio lógico. 

Para aprendizagem na infância é muito importante à construção do 

conhecimento partir do concreto e do lúdico. Nesse sentido, alguns teóricos como 

Piaget (1998), acredita que o jogo é essencial na vida da criança.  

De início tem-se o jogo de exercício que é aquele em que a criança repete 

uma determinada situação por puro prazer, por ter apreciado seus efeitos. 

Posteriormente surgem os jogos de regras, que são transmitidos socialmente de 

criança para criança, que irá aumentar gradualmente de acordo com seu 

desenvolvimento social. Quando as crianças jogam assimilam e podem transformar 

a realidade, sendo assim, para Piaget, o jogo constitui-se em expressão e condição 

para o desenvolvimento. 

Segundo Vygotsky (1998), o desenvolvimento ocorre ao longo da vida e as 

funções psicológicas superiores são também construídas ao longo dela. 

Diferentemente de Piaget, o autor não estabelece fases para explicar o 

desenvolvimento, para ele o sujeito não é ativo nem passivo: é interativo. Mesmo 
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sua perspectiva de aprendizagem apresentando diferença com relação a de Piaget, 

Vygotsky ressalta a importância do jogo no desenvolvimento da criança.   

 

É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, 
ao invés de numa esfera visual externa, dependendo das motivações 
e tendências internas, e não por incentivos fornecidos por objetos 
externos. (VYGOTSKY, 1989, p. 109). 
 

 
A ideia de ludicidade, incorporada às propostas de ensino possibilitará um 

trabalho rico e estimulador às aprendizagens e o desenvolvimento de habilidades 

matemáticas para os alunos. Quando o professor propuser jogos nas aulas de 

matemática, este deve compreender o sentido da dimensão lúdica que está 

associada à dimensão educativa do jogo, tendo os devidos cuidados ao planejar o 

uso desse recurso, para que os alunos possam aprender e desenvolver no decorrer 

do processo das atividades lúdicas matemáticas. 
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CAPÍTULO 4 

 

 Seguem algumas atividades lúdicas que podem ser aplicadas nos anos do 

Ensino Fundamental I: 

 

 

4.1 TANGRAM 

 

Figura 1: Alunos brincando com Tangram 

 

Fonte: A autora 

 

 

• Facilita o raciocínio e visão espacial. 

• Indicação: 1° Ano ao 3° Ano 

• Material: 1 Tangram completo, papel e lápis; 

 

Como jogar: 

 

Qualquer número de jogadores participando individualmente. 

Neste jogo você vai usar as 7 peças do Tangram que, dispostas de uma certa forma, 

representam um quadrado. 
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 Cada participante entra no jogo usando as suas próprias peças, ou seja, as 7 

peças de seu encarte. 

 Combina-se um determinado tempo definido pelos jogadores (5 ou 10 

minutos) e, ao sinal de início de partida, cada jogador começa a trabalhar 

individualmente. 

 O jogo consiste, em formar o máximo de figuras que representam as 

seguintes formas geométricas, usando apenas 2 ou 3 peças do Tangram para 

formar cada figura: 

• Quadrado 

• Retângulo 

• Triângulo 

 

 Ao formar uma figura, cada jogador deve desenhar o seu contorno numa folha 

de papel e nomeá-las. Cada peça pode ser usada novamente, quantas vezes o 

jogador quiser, para formar novas figuras. 

 Ao final do tempo estipulado, o jogador que tiver formado maior número de 

figuras diferentes será o vencedor. 

 

 

4.2 BINGO 

Figura 2: Bingo da multiplicação 

 

Fonte: A autora 
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Desenvolver raciocínio lógico matemático, aprimorar rapidez nos cálculos, 

realizar operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

• Indicação: 4° Ano do Ensino Fundamental. 

• Recursos necessários: cartolina, envelope ou sacolinha, botões, milho 

ou feijão para marcar. 

• Meta: ganha quem preencher a cartela primeiro. 

 

Como jogar: 

 

Cada criança recebe uma cartela. 

O professor sorteia o resultado. 

A criança marca a operação correspondente na sua cartela. 

Ganha quem preencher a cartela primeiro, porém o jogo pode continuar com 2°, 3°, 

4°lugar etc. 

 

Variação: 

 

Pode-se fazer com os resultados e sortear as fichas com as operações. As 

operações podem ser: divisões, adições, subtrações, ou também é possível conter 

só as operações do campo aditivo (adição e subtração) ou do campo multiplicativo 

(multiplicação e divisão). 
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4.3 SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

 

Figura 3: Exposição dos sólidos geométricos  

 

Fonte: A autora 

 

 

Conhecer as características dos sólidos geométricos, estabelecendo relação 

com objetos do dia a dia e aprender a construir sólidos geométricos. 

 

• Indicação: 4°e 5° Ano do Ensino Fundamental 

• Atividade individual ou em grupos de 4 a 5 crianças. 

• Material: palito de dente ou de churrasco, bolinha de isopor ou 

massinha de modela. 

 

 

 

4.4 CONSTRUINDO FORMAS ESPACIAIS 

 

Divida a turma em grupos de 4 a 5 crianças. 

Distribua os palitos, bolinhas de isopor ou massinha de modelar. 
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Cada grupo deverá construir um tipo de sólido geométrico. 

Peça as crianças que ao finalizarem façam relações sobre as formas construídas 

com objetos que fazem parte do seu cotidiano  

 

 

4.5 FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

 

Figura 4: Fazendo arte com figuras geométricas  
 
 
 
 
 
 

Fonte: a autora 
 

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

 

Atividade realizada a partir de uma literatura interessante, o livro “Vamos 

fazer arte?”, dos Autores “Ciranda Cultural”. Possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar permitindo um diálogo entre os conteúdos de Matemática e Língua 

Portuguesa, por meio da exploração das formas geométricas. 

 

• Indicação: 2° Ano. 

• Individual ou em grupo. 

• Recursos necessários: livro (Vamos fazer arte?), papel Kraft, giz de 

cera, lápis, ofício colorido, papel cartão e cartolina. 
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Estratégias: 

 

Organize os alunos em uma roda de conversa, instigue a curiosidade deles e 

resgate seus conhecimentos prévios sobre o tema “Formas Geométricas”. 

Questione, quais formas eles conseguem identificar na sala de aula, por 

exemplo: capas de cadernos, carteiras, etc. 

Após o levantamento inicial, faça a leitura do livro, converse sobre o assunto 

abordado, e permita que os alunos sejam desafiados a expor suas ideias sobre as 

características do livro. Convide os alunos a produzirem de forma dinâmica seus 

desenhos, concluindo a atividade de maneira que os alunos reconheçam e apreciem 

as figuras geométricas no seu dia a dia.  

 

 

 

4.6 DESAFIOS 

 

 

Figura 5: Estimulando o raciocínio lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 
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Desafios: Estimular o raciocínio lógico dos alunos, através de atividades de 

interação em sala de aula. 

 

• Indicação: 3° e 4° Ano. 

• Individual ou em grupo. 

• Materiais: cartolinas, folha de E. V. A., hidrocor 

 

Descrição dos desafios 

 

 Possibilitar aos alunos analisar, investigar e articular diversas estratégias para 

chegar ao resultado do desafio proposto. 

 A primeira atividade, o professor colocará vários números, mas somente três 

deles somados darão o resultado trinta. 

 A segunda, das carinhas (triste e feliz), são dois números que não aparecem, 

mas que o aluno deverá fazer uma adição, uma multiplicação e uma subtração. 

Neste caso, a carinha feliz representa o número 6 e a carinha triste o número 7. 

 

 

4.7 NÚMERO E QUANTIDADE 

 
 
 

Figura 6: Alunos relacionam número e quantidade 

 
Fonte: A autora 
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Relacionar o número a quantidade correspondente. 

Desenvolver o raciocínio lógico- matemático e construção do conceito de 

número através do lúdico. 

 

• Indicação: 1° Ano 

• Em dupla ou individual 

• Recursos: folhas de ofício, giz de cera e tampinhas de garrafas. 

 

Passo a passo 

 

Em folhas de ofício escreva os numerais; 

Organize os alunos para que todos possam participar da atividade; 

No pátio ou dentro da sala de aula, permita aos alunos de forma prazerosa façam a 

relação entre número e quantidade, sempre que necessário o professor fará 

pequenas intervenções. 

 

 

4.8 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES 

  

 Sabendo da importância da Matemática e de sua presença ativa em nosso 

cotidiano, percebo que mesmo tendo essa referência, a disciplina Matemática ainda 

assusta e tem sido causa do insucesso escolar de muitos estudantes. A partir desta 

questão, a pesquisa desenvolvida procurou compreender porque os estudantes 

encontram dificuldades de compreensão e de como formularem as questões 

básicas.  

 Mediante o estudo realizado, é nítido que a prática docente está muito ligada 

à forma com que aprenderam. O fato de que muitas escolas ainda utilizam o método 

tradicional de ensino, mostra também que, a nossa aprendizagem como docente 

não foi significativa, por isso encontramos dificuldade em conseguirmos tornar os 

conteúdos mais contextualizados e lúdicos. 
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Porém, com o surgimento de uma nova tendência para o ensino de 

Matemática nas séries iniciais, que defende a utilização de atividades lúdicas 

Matemáticas como recurso pedagógico na prática de ensino, precisamos assumir 

uma postura mais ativa em relação aos conteúdos ensinados, de modo, a questionar 

sua relevância, sua adequação ao público, e pensar que os alunos necessitam de 

uma aprendizagem significativa, para que com essas atitudes garantirmos um 

resultado satisfatório. 

 Ressalto que, romper barreiras da prática tradicional, mudar algo que está 

historicamente estruturado, não é fácil, porque surgem as inquietações, dúvidas e 

incertezas, por isso a necessidade de uma base sólida de ideais e ações que 

sustente toda essa inovação. 

 Quando o professor se posiciona com relação a essas novas técnicas de que 

os recursos pedagógicos na prática de ensino tais como, jogos e as brincadeiras são 

meios eficazes na construção dos conhecimentos Matemáticos, estão permitindo 

que o lúdico e a aprendizagem se tornem um processo interessante e significativo 

para o aluno, motivando-o a buscar cada vez mais o entendimento e relacioná-lo 

com sua busca.A eficácia desta prática pode ser entendida, quando o lúdico tem 

sido apontado por muitos autores como um ótimo meio estimulador ao raciocínio 

lógico-matemático e as possibilidades metodológicas de investigação do jogo e sua 

contribuição para aprendizagem. 

 As experiências vivenciadas no decorrer da pesquisa, só confirmam as falas 

de diversos autores. A participação em uma Feira de Matemática na escola pública 

(E.M.Francisco Xavier Botelho), e a rotina em sala de aula, em uma turma de 4° 

Ano, permite acompanhar a contribuição do lúdico na prática educativa do ensino de 

Matemática. Através dos jogos, brincadeiras e atividades em sala de aula ou no 

pátio, mesmo sendo algo comum para as crianças, possibilita aos estudantes a 

agirem de maneira espontânea, tornando-os mais ativos no processo de 

aprendizagem. 

Percebo que, para que realmente constitua um auxílio na prática do professor, 

estas atividades devem ser cuidadosamente planejadas para que seus objetivos 

propostos sejam sempre alcançados. 

 Na Feira de Matemática, onde apliquei as atividades apresentadas neste 

capítulo, os alunos participaram ativamente com: Tangram, Bingo, Sólidos 
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Geométricos, Desafios, Formas Geométricas, Número e quantidade, Dominó, 

Calendário de poesia, Contando no Corpo Humano, Quebra-cabeça, Trilha, 

Gráficos, etc. 

Nestes momentos prazerosos, pude perceber a finalidade do lúdico que é 

impulsionar o aluno a se interessar e gostar de aprender conceitos Matemáticos 

atinge a todos os estudantes, até mesmo os que consideravam a disciplina um 

bicho-de-sete cabeças.  

 A prática em sala de aula, sem dúvida, proporciona ao professor um ambiente 

desafiador, principalmente quando nos deparamos com crianças que deixam 

transparecer nitidamente seus medos e insatisfação em aprender determinadas 

disciplinas. Leciono em uma turma de 4° Ano do Ensino Fundamental, como não 

seria diferente, a turma apresenta dificuldade na disciplina de Matemática. Surge 

então, o desejo em aprofundar no universo da ludicidade, onde por meio de 

atividades lúdicas matemáticas conseguissem atingir a compreensão dos alunos nas 

quatro operações.  

 Iniciei com o Método Montessori, que parte do concreto rumo ao 

abstrato.Baseia-se na observação de que os alunos aprendem melhor pela 

experiência direta de procura e descoberta. Colocando em prática, organizei os 

alunos em duplas para trabalharmos adição, e distribui para o primeiro aluno uma 

placa (100), sete barrinhas (70) e cinco cubinhos (5) e, para o segundo aluno, uma 

placa (100), quatro barrinhas (40) e oito cubinhos (8). Pedi para que digam quanto 

cada um tem. O primeiro deverá perceber que tem 175, e o segundo, 148. 

 Para operação de subtração, distribui a cada aluno uma quantidade de 

barras. Por exemplo: um dos alunos receberá uma placa para tirar 17 cubinhos. 

Certamente que da placa o aluno não conseguirá tirar 17 cubinhos. Então, 

deverá trocar a placa por 10 barrinhas. Uma barrinha representa 10 cubinhos, 

portanto deverá trocar 2 barrinhas por 20 cubinhos para conseguir efetuar a 

operação. Finaliza, quando o aluno percebe que não há necessidade de fazer mais 

trocas, pois já temos 20 cubinhos para subtrair 17.   

 As atividades para trabalhar multiplicação e divisão, foram mescladas com 

adição e subtração. Para realização, confeccionamos um boliche com 10 garrafas 

pet, um dado grande, uma bola feita de meia, fita adesiva, caneta piloto e tesoura. 

No dado colocamos as quatro operações, um em cada face, e nas duas restantes 
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escrevemos: passa a vez e jogue duas vezes. Dividimos a turma em dois grupos. O 

primeiro grupo pega a bola e acerta as garrafas. O grupo lança o dado e resolve a 

conta utilizando todos os números das garrafas derrubadas e a operação que saiu 

no dado. Ex: 8  3  1  5  (pinos derrubados). Se a operação sorteada for a soma: 

8+3+1+5= 17. Se a operação sorteada for subtração:  some os dois maiores e os 

dois menores.Ex.: 8 + 5 = 13         3 + 1 = 4           13 -  4 = 9 

Se a operação sorteada for multiplicação: some os dois números maiores e 

os dois números menores. Ex: 8 + 5 = 13      3  + 1 = 4          13 x 4 = 52 

Se a operação sorteada for a divisão: some os dois números maiores e os 

dois números menores. Ex: 8 + 5 = 13      3 + 1 = 4            13: 4 = 3  

 O primeiro contato com o material dourado aconteceu em nossas aulas, a 

escola já tinha esse material disponível, porém os professores o percebem de forma 

complexa e acabam acreditando que dificilmente as crianças compreenderão os 

conceitos matemáticos com esse material. Mas, de acordo com os conhecimentos 

adquiridos ao longo de minha pesquisa, penso que, essa aprendizagem aliada ao 

lúdico e bem planejada, o professor alcançará seus objetivos. 

 A turma, de início fez o manuseio do material, conversamos um pouco sobre 

a história do material dourado, até adentrarmos no assunto abordado das operações 

matemáticas. A intimidade com o material, faz toda a diferença, percebi quando, o 

que era abstrato, toma forma no concreto, estimulando os alunos a chegarem aos 

resultados esperados. As associações ficam mais claras, os exemplos já não ficam 

no imaginário, tomam forma e significado. 

 As demais atividades como o boliche, têm proporcionado a turma prazer em 

aprender. Algumas aulas são em salas, outras no pátio, sempre procurando atrelar o 

lúdico às atividades de matemática. As atividades propostas, individuais ou em 

grupo, sempre procurando levar em conta o conhecimento prévio dos alunos na 

construção de significados, proporcionando conexões da Matemática com o 

cotidiano. 

 A dificuldade que a turma apresentava, a cada dia vem sendo sanada, por 

meio do esforço diário de fazer com que as crianças dominem conhecimentos e 

cresçam mediante propostas lúdicas que possibilitam a todos participarem, tirarem 

dúvidas, questionarem e formularem suas próprias respostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o processo de aprendizagem de uma criança, que se 

desenvolve a cada dia de forma natural, penso na necessidade de uma reflexão 

crítica acerca do lúdico no ensino de matemática, voltado ao desenvolvimento 

cognitivo e também à autoestima e à autoconfiança. Desta forma, o educador tem a 

responsabilidade de estimular o interesse da criança dando condições para que o 

lúdico não se perca. 

Nesse contexto o professor deve ter a preocupação ao fazer suas 

intervenções para não romper o lúdico, a criatividade, o interesse e o prazer da 

criança em participar das atividades e aprender por meio delas. 

A utilização de atividades lúdicas de matemáticas no Ensino Fundamental, 

mediante a pesquisa realizada, aponta que devem fazer parte do programa escolar. 

Já a análise e reflexões sobre o cotidiano da escola, evidenciam que os recursos 

lúdicos contribuem com a aprendizagem, mesmo sabendo que, para que a 

aprendizagem formal aconteça requer a utilização de estratégias lúdicas na maneira 

de ensinar.  

 Concluo que, no processo de construção dessa pesquisa, pude rever alguns 

conceitos, reafirmar uns e entender outros. Quando no início de minha profissão era 

a prática que importava, pouco interessava o que diziam os teóricos, carregava 

minhas certezas de como fazer, acontecer, pois quem estava na sala de aula era eu. 

Aos poucos minhas experiências, certezas foram sendo transformadas, foi quando 

ingressei na faculdade e comecei a compreender que as experiências eram tão 

importantes quanto às teorias, isso porque o professor buscando construir 

conhecimento, pesquisando, partindo da realidade do aluno, deixa de limitar –se a 

ensinar, e passa a refletir que é no chão da escola que aprendemos a ser 

professores,enfrentando desafios e procurando novas formas e maneiras da escola 

repensar seu currículo e suas concepções. 

Hoje sou uma professora-pesquisadora, convicta de que cheguei ao final 

desse percurso não encerrando minha história, mas dando continuidade a ela, 

acreditando que através da relação dialógica que se estabelece em sala de aula, 

nas trocas de ideias e saberes entre professor- alunos e alunos-alunos, na 

necessidade de se compreender novas e criativas formas de ensinar e aprender 
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matemática no Ensino Fundamental significa simplesmente envolver e respeitar  no 

processo de construção do conhecimento os alunos.  

Enfim, a ludicidade pode sim, ser vista como uma alternativa coerente, viável, 

para mudar nossa prática no ensino de matemática em nossa sala de aula nos anos 

iniciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALSINA I PASTELLS, Angel. Desenvolvimento de competências matemáticas 

com recursos lúdicos – manipulativos. Curitiba: Base Editoral, 2009. 

 

ARAUJO,Gemma Lucia D. et al. Oficina brincar e educar: jogos matemáticos – 

(1°ao 5° ano do Ensino Fundamental). Disponível em: 

<http://www.uesb.br/mat/semat/seemat_arquivos/docs/o5.pdf>. Acesso em: 16 nov. 

2016. 

 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: matemática/ Secretaria de Educação 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.142p. 

 

COSTA RODRIGUES, William. Metodologia Científica. Paracambi: FAETEC/IST, 

2007. 

 

SANTOS, A. O.; OLIVEIRA, C. R.; OLIVEIRA, G. S. de. O uso do material 

concreto na construção do conhecimento matemático nas séries iniciais do 

ensino fundamental. In: ALTOÉ, R.O. JESUS, T.B. CARARI, M.L. O uso do 

material dourado e do quadro valor de lugar no ensino de matemática: um estudo 

com professores das séries iniciais.Artigo X Encontro Capixaba de Educação 

Matemática, Vitória-ES, 2015. 

 

SMOLE, Kátia S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, Patrícia.Jogos de matemática de 1° a 5° 

ano. Porto Alegre: Artmed, 2007. 152p.: il. 23cm – (Série Caderno do Mathema- 

Ensino Fundamental).  

 

TOLEDO, M.B.A.; TOLEDO, Mauro. Teoria e prática de matemática. 1. ed. São 

Paulo:FTD, 2009. 

 

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente, 1988. In: MIRANDA, Cláudia. 

Alfabetização. São Paulo: Átila, 2001. 


