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RESUMO 

Nesse relato, buscamos demonstrar como os jogos são utilizados como recurso 
didático nas aulas de matemática no terceiro ano do Ensino Fundamental. Os 

jogos, se convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a 
construção do conhecimento matemático. Referimo-nos àqueles que implicam 

conhecimentos matemáticos.Tendo como objetivo relatar a observação de uma aula 
da disciplina de matemática em uma escola da rede municipal de ensino na 
cidade de Picos - Piauí. O relato irá mostrar como a aula aconteceu e como as 
crianças aprendem mais quando a aula é ministrada utilizando os jogos como 
recurso didático.  
 
 
Palavras-chave:Jogo. Educação Infantil. Processo de ensino aprendizagem. 

ABSTRACT 

 

In this report , we demonstrate how games are used as a teaching resource in 
math classes in the third grade of elementary school . Games , if properly planned 
, are an effective educational resource for the construction of mathematical 
knowledge . We refer to those involving mathematical knowledge. Aiming to report 
the observation of a mathematical discipline of the class in a school municipal 
school system in the city of Picos - Piaui. The report will show how the class 
happened and how children learn best when the lesson is taught using the games 
as a teaching resource. 
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1 INTRODUÇÃO 

_____________________ 



1Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela ULBRA. R.S. Professora da Educação da 

Básica da Rede Municipal de Picos e professora do Ensino Superior do Instituto de Educação 

Superior Raimundo Sá. E mail: maria.socorro.rodrigues@hotmail.com 

 

Neste relato de experiência  procuramos descrever como a professora da 

aula observada ministrou  trabalhou os conteúdosutilizando os  jogos como 

recurso didático e como esses são trabalhados com as crianças em uma turma do 

terceiro do Ensino Fundamental  em uma escola municipal na cidade de Picos/PI. 

Visando contribuir para a construção do  conhecimentoda disciplina matemática 

no processo de ensino e aprendizagem e verificar como a professora utilizou  os 

recursos didáticos e  os procedimentos metodológicos no decorrer da aula. 

A professora estava trabalhando com o caderno do Pacto Nacional da 

Alfabetização na Idade Certa- PNAIC (Jogos na alfabetização matemática)a 

mesma esta trabalhando com as Operações então ela utilizou conteúdo (as 

quatro operações)e explicou que o mesmo seria trabalhado através do jogos das 

operações como recurso didático, a professora colocou o material concreto da 

aula na mesa como bola, garrafas pet e um dado e falou da importância dos 

mesmos e de aprender a contar, a somar e desenvolver o raciocínio lógico 

através da brincadeira muitas crianças já conheciam os jogos pois já haviam 

brincando com os mesmos mais não sabiam as regras do jogo em seguida a 

professora montou o tabuleiro e começou o jogo com as crianças ensinando 

matemática brincando. 

A pesquisa objetivou em  relatar a observação de uma aula da disciplina de 

matemática em uma escola da rede municipal de ensino na cidade de Picos – 

Piauí.  A  observação da aula aconteceu com o intuito de realizar uma pesquisa 

exigida como requisito obrigatório de uma disciplina do curso de mestrado onde 

deveria ser investigado as praticas pedagógicas dos professores que atuavam no 

Pacto Nacional Pela Idade Certa- PNAIC.  

 

2 A IMPORTÂNCIA DO JOGO E DA  NAS AULAS DE MATEMATICA  

 

A nova sociedade busca conhecimentos avançados, competitividade, técnicas e 

práticas eficientes para superar novos desafios, motivo pelo qual surge a 
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necessidade de buscar, de educar mais suficiente, prazerosa e de fácil 

entendimento, principalmente quando o alvo são as crianças. E é essencial que 

as crianças desenvolvam o raciocínio lógico e aprenda as operações matemáticas 

e a professora conseguiu demonstrar isso no decorrer da aula onde  as crianças 

iam aprendendo na medida que jogavam ou seja, os jogos são ótimos 

instrumentos de aprendizagem na matemática. 

Partindo de estudos sobre o tema, em que a criança tem sua curiosidade e 

aprendizagem despertada por meio de jogos e brincadeiras, que o ato de brincar 

pode incorporar valores morais e culturais e cooperação porque então as escolas 

dispensam essas maravilhosas ferramentas? 

Antunes (2003, p.11) nos dá uma definição da palavra jogo:“A palavra jogo 

provém de jocu, substantivo masculino de origem latina que significa gracejo. E 

seu sentido etimológico, portanto expressa divertimento, brincadeira, passatempo 

sujeito a regras que devem ser observadas quando se joga”. 

O jogo é uma atividade natural do ser humano, facilita a apreensão da 

realidade, e é muito mais um processo do que um produto. Por meio dele a 

criança percebe como se dão as relações humanas, explora e desenvolve noções 

sobre o mundo físico, estabelecendo novas cadeias de significados e amplia sua 

percepção do real. O jogo também contribui para a socialização, porque trabalha 

o aspecto da coletividade e das regras estabelecidas que  devem ser obedecidas. 

Vygotsky (2007) afirma que o jogo da criança não é uma recordação 

simples do vivido, mas sim a transição criadora das impressões para a formação 

de uma nova realidade que responda às exigências e inclinações da própria 

criança. Esse autor também destaca que os processos de criação são 

observáveis principalmente nos jogos da criança, porque ela representa e 

reproduz muito mais o que aquilo que ela viu. Os jogos desafiam o pensamento 

da criança, proporcionando descobertas e invenções, não a memorização. 

O jogo é jogado até o fim dentro de certos limites de tempo e de espaço. 

Possui um caminho e sentido próprios. 

Partindo do principio que independentemente de época, cultura e classe 

social, os jogos e brinquedos fazem parte da vida da criança, pois elas vivem em 

um mundo de fantasia, de encantamento, de alegria, de sonhos onde a realidade 

e o faz-de-conta se confundem. 



Nesse contexto Sá (2004) acrescenta: 

 

Ao longo de diferentes processos civilizatórios, o jogo sempre se 

fez presente como eixo central nas relações humanas, seja sob a 

forma de rituais, mitos, trabalho, festividades ou divertimentos. 

Com tal penetração que remonta tempos distantes, vigorando até 

o presente momento é compreensível que tal elemento sofra 

diversas interpretações a partir de impressões e estudos de 

diferentes áreas do conhecimento e do próprio senso comum. Por 

isso, muitos pesquisadores denominam o século XXI como o 

século da ludicidade. Vivemos em tempos em que diversão, lazer, 

entretenimento apresentam-se como condições muito 

pesquisadas pela sociedade. 

 

Nas sociedades de mudanças aceleradas em que vivemos, somos sempre 

levados a adquirir competências novas, pois é o individuo a unidade básica de 

mudança. Sendo assim, utilização de brincadeiras e jogos no processo 

pedagógico faz despertar o gosto pela vida e leva as crianças a enfrentarem os 

desafios que lhe surgirem.  

Para Kishimoto (2001), existe uma diferença do brinquedo para o material 

pedagógico baseado na natureza dos objetivos da ação educativa, apresentando 

seu interesse sobre o jogo pedagógico, quando afirma: 

 

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de 

objetos simbólicos dispostos intencionalmente, à função 

pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Neste 

sentido, qualquer jogo empregado na escola, desde que respeite a 

natureza do ato lúdico, apresenta caráter educativo e pode 

receber também a denominação geral de jogo 

educativo (KISHIMOTO, 2001, p.83). 

 

O jogo na escola apresenta benefício a toda criança, um desenvolvimento 

completo do corpo e da mente por inteiro. Por isso, na atividade lúdica, o que 

importa não é apenas o produto da atividade que dela resulta, mas a própria 

ação, momentos de fantasia que são transformados em realidade, momentos de 



percepção, de conhecimentos, momentos de vida. Este jogo permite também o 

surgimento da afetividade cujo território é o dos sentimentos, das paixões, das 

emoções, por onde transitam medos, sofrimentos, interesses e alegrias. Uma 

relação educativa que pressupõe o conhecimento de sentimentos próprios e 

alheios que requerem do educador uma atenção mais profunda e um interesse 

em querer conhecer mais e conviver com o aluno; o envolvimento afetivo, como 

também o cognitivo de todo o processo de criatividade que envolve o sujeito ser 

criança. 

Jutta (2009) Considera As operações matemáticas, como o resultados da 

aprendizagem, envolvem conteúdos conceituais e procedimentais. Conceituais, 

porque a compreensão de conceitos matemáticos permite atribuir significados as 

operações. Procedimentais, porque as diferentes situações em que uma operação 

serve como  uma estratégia de solução são informações que precisam se 

relacionar entre si, a fim de que o aluno ative as estruturas de conhecimento que 

já possui e as adapte a nova informação e, dessa forma, realize diferenciações 

e/ou generalizações que traduzam quando a operação é ou não uma estratégia 

adequada de solução de problema apresentado. 

O ser humano nasceu para aprender, descobrir e apropriar-se dos 

conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos e é isso que lhe 

garante a integração na sociedade como ser participativo, criativo e critico. Em 

todas as fases de sua vida o ser humano descobre e aprende coisas novas pelo 

contato com seus semelhantes, pelo domínio sobre o meio em que vive. 

 Diante dessa realidade, é de grande importância que os professores  

compreendam e utilizem  o jogo como um recurso privilegiado de sua intenção 

educativa inclusive nas aulas de matemática motivando os alunos a aprenderem 

brincando. Isso ficou notório no decorrer da aula a medida que a professora 

conduzia os alunos no jogo manuseando o tabuleiro com os números e o dado e 

ensinando as operações matemáticos e eles iam entendo as somas dos números 

juntando uma tampinha com a outra no tabuleiro da mesma maneira que ia 

entendo que quando junta as tampinha dentro da garrafa pet soma e quando tira 

diminui e posteriormente eles adquirindo a ideia de adição, subtração na aula a 

professora só trabalhou operações com os jogos de adição e subtração. 



No entanto, o jogo permite ainda, aprender a lidar com as emoções, 

equilibrar as tensões provenientes de seu mundo cultural construindo sua 

individualidade, sua marca pessoal e sua personalidade.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A oportunidade da elaboração desse relato de experiência a partir  da 

observação de uma aula de matemática  onde a professora estava trabalhando o 

conteúdo sobre as operações onde a professora utilizou os jogos como recurso 

pedagógico para desenvolver o conteúdo foi muito proveitosa no sentido de 

perceber que é possível aprender matemática de maneira dinâmica e prazerosa. 

Percebe-se durante a  realização deste trabalho  que o uso dojogo das 

operações na aula de matemática foi fundamental para que as crianças 

compreendessem como utilizar os números no tabuleiro e desenvolver o 

raciocínio lógico assim como aprender a contar e somar,  no contexto dos anos 

iniciais, enquanto atividade principal da criança é a ferramenta mais apropriada 

que o educador pode dispor para criar  situações propicias à aprendizagem e ao 

desenvolvimento  infantil de maneira significativa e prazerosa, com base nos 

resultados alcançados ,pode-se perceber que existe uma certa preocupação  por 

parte dos educadores , porem as escolas enfrentam dificuldades , que envolvem 

falta de disponibilização de matérias e até mesmo criatividade para inovar aulas.  

Conclui-se que quando os conteúdos são trabalhados através de atividades 

como os jogos esses funcionam como exercícios necessários e úteis à vida. As 

brincadeiras e jogos são indispensáveis para que haja uma aprendizagem 

significativa, que proporcione prazer no ato de aprender e que facilite as práticas 

pedagógicas em sala de aula. Foi notório perceber como a professora procurou 

adaptar os jogos do caderno do PNAIC com a realidade onde a escola esta 

inserida. 

Desse modo, diante do que foi exposto e respondendo aos objetivos da 

pesquisa e definindo a importância do estudo sobre o tema, essas considerações 

merecem ser observadas e analisadas para que sirvam como ponto de partida 

para novas pesquisas e para professores que trabalham com a Educação Básica 

e demais pessoas interessadas no assunto. 
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