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Resumo. Ao realizar o Estágio Supervisionado em Matemática I, sentimos a necessidade de 

um ensino de Matemática focado nas dificuldades básicas dos alunos, possibilitando assim, 

um melhor desempenho nas próximas etapas do ensino, sendo que este “reforço de 

conteúdo” deveria ser realizado de uma maneira diferente do trivial, para que o aluno enfim 

aprendesse e não apenas decorasse. Foi então que convidei a colega Kátia Pereira a 

realizarmos o trabalho conjunto de uma Gincana de Jogos Matemáticos, onde abordamos os 

conteúdos que os alunos mais tinham dificuldade em sala de aula, porém, em forma de jogos. 

Conforme sugere Paulo Freire (1980), utilizamos de materiais concretos para o ensino dos 

conteúdos de maior dificuldade, como a tabuada, as equações de primeiro grau e as figuras 

geométricas. 

A Gincana foi realizada no 2º semestre de 2013, na Escola Estadual de Ensino Médio 

Almirante Barroso, localizada na Ilha da Pintada em Porto Alegre, com as turmas do turno 

da tarde de 7º anos e 7ª séries. Com a aplicação dos jogos, conseguimos identificar onde 

estavam as dificuldades dos alunos, e a partir daí saná-las de uma maneira divertida sendo 

que os alunos nem percebiam que estavam sendo avaliados e nem tão pouco que estavam 

aprendendo com aquelas brincadeiras. Como afirma a Brasil (1996), na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação os docentes precisam apenas de um pouco de criatividade e vontade de 

ensinar (adotando metodologias de ensino e avaliação que auxiliem no aprendizado) para 

tornar a Matemática de fácil compreensão. 

 

Palavras Chave: Jogos matemáticos, Dificuldades no aprendizado, Recursos matemáticos. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho constituiu-se de uma Gincana de Jogos Matemáticos realizada com alunos 

de 7º anos e 7ª séries, na Escola Almirante Barroso. Após um contato maior com estes alunos, 
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através do estágio anterior, foi possível observar que os mesmos possuem uma dificuldade 

enorme com as operações básicas, com conteúdos simples da fase inicial da Matemática, o 

que acaba prejudicando-os nos próximos passos da matéria. Decidimos então que ajudaríamos 

aqueles alunos que no semestre anterior foram contemplados com as atividades do estágio e, 

enfim, começamos os primeiros passos para a construção do projeto.  Algumas ideias de jogos 

e o apoio da equipe diretiva da escola foram determinantes para o início do projeto.  A direção 

da escola incentivou a fazer com as cinco turmas do Ensino Fundamental do turno da tarde. 

Foi quando a colega Kátia Pereira entrou neste desafio, pois precisava de reforços para a 

realização do projeto, tanto para lidar com 125 alunos quanto para elaborar o projeto, que até 

o momento estava em fase inicial. A partir daí começamos naquele mesmo dia a construção 

da tão sonhada gincana.  

Conversamos com as professoras regentes daquelas turmas e anotamos as principais 

dificuldades dos alunos em sala de aula, e foi assim que elaboramos os cinco jogos que seriam 

realizados na gincana. Os jogos construídos abordaram os conteúdos de tabuada, figuras 

geométricas, décimos e equações de primeiro grau. Formamos equipes com as turmas e um 

cronograma de jogos, onde cada turma jogou 3 vezes e acumulou pontos no placar para no 

final participar da entrega de medalhas (para os três primeiros colocados) e brindes para os 

demais. Os alunos, no começo, ficaram um pouco arredios por ser uma experiência nova e 

não saberem o que encontrariam, mas logo no segundo dia de jogo todos já estavam ansiosos 

por nossa chegada e “com todo o gás” para marcar pontos para sua equipe. As professoras e a 

direção nos deram carta branca para realizar a gincana, nos proporcionaram todo o suporte 

necessário e ainda por cima confiaram em nosso trabalho com aqueles alunos como se 

fossemos professoras em regência há anos. 

 O projeto foi desenvolvido por um período aproximado de 30 dias, onde pudemos 

observar as dificuldades dos alunos em cada jogo proposto e então trabalhar com aquele aluno 

sua dificuldade de forma divertida, simples e sem cobrança de desempenho, apenas com 

intuito de transmitir aprendizado e conhecimento. O projeto teve uma aceitação por parte dos 

alunos que nos surpreendeu, pois acreditávamos que fossem gostar da abordagem Matemática 

de uma maneira divertida, mas não poderíamos imaginar que fosse fazer um efeito tão rápido 

e surpreendente sobre eles, estavam encantados por aqueles jogos, queriam sempre saber mais 

sobre o jogo seguinte, sempre com espírito de equipe para acumular seus pontos e então subir 

na classificação geral. Foi uma experiência impulsionadora, sabíamos que isso nos 

completaria profissionalmente, mas não tínhamos como imaginar que nos levaria a um êxtase 

docente. Conseguimos conquistar aqueles alunos, conquistamos a confiança deles a ponto de 

nos encontrarem nos corredores e tirarem dúvidas para a prova final que estavam prestes a 

fazer.  Através de um projeto simples, em educação não formal, que tomou pouco tempo de 

cada turma, ajudamos um grande grupo a seguir as próximas etapas matemáticas com maior 

facilidade. 
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2. A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 

Quando soube que deveria realizar este estágio em educação não formal, fiquei muito 

empolgada e decidi que faria algo diferente do trivial, uma proposta inovadora que ajudaria 

um grupo com suas dificuldades matemáticas de forma divertida.  Brasil (1996) nos traz na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996, p.14) que há a necessidade de adotar 

“metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes”. Pensei 

bastante e resolvi encarar, vou criar uma Gincana de Jogos Matemáticos com conteúdos que 

sanem as dificuldades da sala de aula, foi onde percebi que precisaria de muita organização, 

planejamento, dedicação e uma cúmplice, cúmplice esta que seria a colega de curso Kátia 

Pereira. Conversei com a Kátia, expus minha ideia e tão decidida de que também estava 

pronta para encarar o desafio, começamos o planejamento e construção da gincana. 

Reunimos-nos dias para planejar tudo antes de fazer uma visita à escola para mostrar nosso 

projeto, que ainda estava só na fase inicial, e então receber a autorização para aplicação do 

mesmo. A direção foi incrível conosco e nos deu crédito para realizarmos o trabalho, nos 

disponibilizando sua estrutura, seus professores, seus alunos e o mais importante: acreditando 

em nosso projeto, no nosso potencial. 

Com todas as partes burocráticas prontas (contratos, cronogramas, autorizações), 

conversamos com as professoras regentes das turmas de 7º anos e 7ª séries, turmas estas que 

fariam parte do nosso projeto, e fizemos um consolidado das maiores e mais freqüentes 

dificuldades que estes alunos encontravam em sala de aula. Percebemos que os conteúdos 

mais citados eram os mais básicos: tabuada (em primeiro lugar), figuras geométricas, décimos 

e equações de primeiro grau. Agora com estes conteúdos em mãos, partimos para a 

construção dos jogos. Pesquisamos bastante, fizemos várias adaptações, mas conseguimos 

apresentar cinco jogos que seriam aplicados na gincana, sendo eles: bingo da tabuada, 

formando hexágonos, jogo da troca, jogo das argolas e juntando décimos. Elaboramos um 

cronograma de jogos onde cada equipe/turma participassem de três jogos valendo 4 pontos 

cada, podendo acumular no máximo 12 pontos no quadro classificatório. Em cada dia de jogo 

a turma participante foi dividida em 4 subgrupos sendo que cada um destes subgrupos poderia 

marcar um ponto, totalizando os quatro pontos máximos do jogo. Além da Atividade Final 

que se trata da construção de uma pipa por grupo, conforme orientações (medidas, ângulos, 

material e estética), atividade esta entregue ao grupo no primeiro dia de gincana e com data de 

entrega para o último dia de gincana, onde será avaliada podendo marcar no máximo 10 

pontos. 

 O jogo Bingo da Tabuada trata-se de um jogo simples de bingo, porém os números 

não são simplesmente informados aos alunos para que marquem em suas cartelas, conforme 

ilustra a figura 1 
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Figura 1 – Bingo da Tabuada 

Informamos um cálculo de multiplicação e após o aluno encontrar o resultado ele marca 

em sua cartela convencional de bingo o número encontrado, sendo que marcará ponto o grupo 

que conseguir completar sua cartela após 85 “pedras” já terem sido “cantadas”. O jogo 

Formando Hexágonos é um jogo composto de um tabuleiro com três hexágonos desenhados, 

um dado e figuras geométricas, sendo que cada grupo recebe 6 triângulos, 3 losangos, 2 

trapézios e 1 hexágono, conforme a figura 2.  

 

Figura 2 – Formando Hexágonos 

 

Figura 3 – Jogo da Troca 

O número tirado ao jogar o dado equivale ao número de triângulos que pode ser 

utilizado, por exemplo, se foi tirado o número 3, este grupo pode pegar 3 triângulos ou 1 
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losango e 1 triângulo ou até mesmo um trapézio.  O objetivo do jogo é formar os três 

hexágonos com no máximo 12 jogadas do dado, o grupo que conseguir, marca ponto. O Jogo 

da Troca trata-se de jogo de figuras geométricas, como mostra a figura 3. 

Cada grupo receberá um kit com peças variadas, porém com sua construção baseada em 

triângulos e um dado. O grupo jogará o dado e poderá pegar do seu kit uma peça que possua o 

número de triângulos correspondente ao valor encontrado no dado, por exemplo: cada três 

triângulos podem ser trocados por uma peça igual a “ ” que neste jogo será chamada de 

“barco”. Três barcos podem ser trocados por uma peça igual a “ ” que neste jogo será 

chamada de “peixe”. Marca ponto o grupo que conseguir construir 3 “peixes” ao final de 12 

rodadas. O jogo Juntando Décimos trata-se de um jogo de soma de décimos onde cada grupo 

receberá um dado, quatro tiras laranja (marcadas com 10 divisões), 40 fichas coloridas sendo 

10 amarelas, 10 azuis, 10 vermelhas e 10 verdes e uma tabela para anotação dos valores 

encontrados, conforme ilustra a figura 4.  

 

Figura 4 – Juntando Décimos 

Na sua vez o grupo lança o dado e pega a quantidade de décimos (fichas) que o dado 

indicar, sendo que serão 4 lances para cada grupo e que cada um corresponde à uma cor, o 1º 

lance ficha azul, o 2º lance ficha amarela, o 3º lance ficha vermelha e o 4º lance ficha verde. 

Após o grupo registra o valor de décimo encontrado em cada lance, na tabela, no final o grupo 

deve fazer a soma dos décimos encontrados. Marca ponto o grupo que representou 

corretamente o valor encontrado e obteve êxito no calculo da soma dos décimos. O Jogo das 

Argolas nada mais é que o tradicional jogo das festas juninas, conforme a figura 5, porém 

neste o grupo tem que acertar a garrafa correspondente ao resultado da equação de primeiro 

grau que foi sorteada para seu grupo, marca ponto o grupo que acertar a garrafa com o 

resultado correto de sua equação. 
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Figura 5 – Argolas das Equações 

 Agora como a gincana já estava com o planejamento concluído e toda a estrutura 

construída, partimos para a prática para encontramos o resultado do nosso projeto. 

3. APLICAÇÃO DA GINCANA DE JOGOS MATEMÁTICOS 

Iniciamos nosso projeto tendo um encontro individual com cada turma para explicar o 

funcionamento da Gincana e para motivar as equipes/turmas na participação. No primeiro 

encontro tiramos todas as dúvidas dos alunos quanto o regulamento da gincana e montamos as 

equipes, nomeando-as, escolhendo um representante e também entregando a Atividade Final e 

as orientações para sua realização. Formamos 5 equipes, sendo elas duas 7ª séries e três 7º 

anos. Algumas equipes ficaram mais animadas que outras, porém ninguém se recusou a 

participar ou não quis conhecer o projeto. Divulgamos o cronograma de jogos, com os dias 

que cada equipe participaria de jogos, mas não divulgamos os jogos que seriam realizados. 

 No segundo encontro com cada equipe, realizamos um breve apanhado sobre os 

conteúdos a serem abordados nos jogos, até porque como se tratam de conteúdos que estão 

utilizando diariamente pelos alunos não havia necessidade de aprofundar mais o assunto. 

Apenas uma retomada para deixá-los mais seguros e também mais familiarizados com as 

abordagens e métodos que seriam utilizados. Todas as equipes ficaram bem atentas e ansiosas 

pelo que estava por vir, com exceção de uma, a turma 71C que por ser a mais barulhenta e 

menos domável, nunca se mostrou interessada nas novidades. 

Começando a gincana propriamente dita! Aplicamos os jogos com cada turma 

individualmente, sendo que aplicávamos em 3 turmas por dia, em dois dias da semana, assim 

tendo um período de 3 semanas de jogos. Sempre dividimos a equipe em 4 subgrupos para 

que cada grupo pudesse marcar no máximo um ponto e a equipe poder marcar o total de 4 

pontos. Nem sempre foi possível, pois alguns tinham mais dificuldade que outros e acabavam 

não marcando todos os pontos, mas sempre, sem exceção, queriam saber onde foi o erro ou 

até mesmo identificavam o erro para não cometer novamente e acabar prejudicando sua 

equipe. Algumas imagens, abaixo, registram os jogos sendo aplicados com as equipes.  
Fui me surpreendendo com os resultados e participações, todas as equipes participaram 

assiduamente e com muita vontade, o que me deu uma vontade enorme de continuar, de ver 

logo o resultado daqueles alunos, acompanhar a evolução deles e identificar o que consegui 

agregar a eles. 



XX EREMAT - Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 
 

 

735 

 

4. RESULTADOS DO PROJETO 

Com a aplicação dos jogos pudemos observar onde estava a falha de cada um, onde 

cada um estava com alguma dificuldade e poder trabalhar isto com aquele aluno, sem sequer 

ele perceber. Os jogos das figuras geométricas foram os de menor dificuldade, foram poucos 

os alunos que tiveram dificuldades e ainda assim elas eram pequenas, apenas uma breve 

explicação e eles já percebiam que, por exemplo, dentro de um trapézio cabem três triângulos, 

e como tinham o material o concreto para manipular, ficava ainda mais fácil entender bastava 

apenas encaixar sobre o trapézio o número necessário de triângulos para formá-lo. 

O jogo das argolas também teve um bom aproveitamento, foram poucos os erros e 

quando eles estavam presentes eram apenas por erro de sinal, que logo era percebido e 

corrigido pelo próprio aluno (após o jogo), a dificuldade neste jogo foi mesmo em acertar a 

garrafa com a argola. O jogo juntando décimos já foi mais difícil, os alunos possuem uma 

deficiência enorme em somar decimais. Eles conseguiram ilustrar os décimos encontrados, 

conseguiram identificar quantos por cento da tira estava ocupada, porém na hora de somar os 

valores anotados na tabela, este foi um caos. Apenas alguns alunos conseguiram fazer todas as 

somas perfeitamente, alguns nem mesmo tentavam somar, já falavam que não sabiam. Após 

muita reluta dos alunos, conseguíamos fazer com que ao menos tentassem, e então percebiam 

que não era tão complicado apenas exigia um pouco de atenção deles. 

O Bingo da Multiplicação, este sim, foi uma espécie de raio-x da educação, nenhum 

grupo conseguiu marcar ponto com este jogo. Ninguém, mesmo fazendo cálculos com papel e 

caneta das multiplicações “cantadas”, conseguiu marcar todos os números da cartela, nem 

mesmo após termos sorteado todos os números do bingo (de 1 à 90). Com este jogo 

conseguimos identificar o grande déficit quanto à tabuada, algo que deveria ser o mais 

utilizado, o mais básico. Fizemos algumas tentativas de ensino da tabuada, após este 

resultado, mas necessitamos também da ajuda dos demais (familiares, professores, colegas) 

para melhorar este resultado. 

No último dia de gincana recebemos as pipas da atividade final, apenas 3 pipas, pois 

dois grupos não realizaram a entrega da mesma, conforme a figura 6.  

 

 

Figura 6 – Pipas dos Alunos 
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Avaliamos as mesmas e estávamos prontos para dar o resultado da gincana. Nesse 

mesmo dia estava ocorrendo a Feira de Ciências da escola e marcamos a divulgação dos 

resultados para o dia do evento. Todos foram reunidos no ginásio da escola e juntamente com 

a direção, anunciadas por ela, realizamos o anúncio dos resultados. Os alunos estavam 

“enlouquecidos”, precisavam dos resultados, queriam receber as medalhas, um aluno chegou 

a falar: “...minha mãe não vai acreditar que ganhei alguma coisa de matemática!”.  

A tabela 1, abaixo, mostra os resultados obtidos ao longo da gincana: 

 

 7º ano: 71A 7º ano: 71B 7º ano: 71C 7ª série: 71 7ª série: 72 

Jogo 1 3 3 4 4 3,5 

Jogo 2 4 4 3 4 4 

Jogo 3 2,5 3,5 2 3,5 3,5 

PIPA Não Realizou 6,5 Não Realizou 10 9 

TOTAL 9,5 17 9 21,5 20 

 

Tabela 1 – Resultados obtidos na gincana. 

Anunciamos o resultado e todos vibraram a turma vencedora foi a turma de 7ª serie a 

equipe Pânico na 71, como mostra a figura 7.  

 

Figura 7 – Turma Pânico na 71 

Por intermédio de um familiar que trabalha com torneios de futebol, recebemos a 

doação das medalhas personalizadas para premiação dos alunos, e os brindes que 

disponibilizamos foram proporcionados por nós mesmos.  
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5. CONCLUSÃO 

A ideia inicial do projeto Gincana de Jogos Matemáticos era apenas um reforço escolar 

de uma forma divertida, com abordagem de jogos e brincadeiras voltadas às dificuldades do 

Ensino Fundamental, porém com a maneira que o projeto foi se desenvolvendo se tornou um 

desafio pra  nós e um método de ensino. 

Esse projeto nos motivou a encontrar um método de ensinar a “tabuada” de uma forma 

mais eficiente e divertida. Marcou-nos demais a dificuldade destes alunos quanto às 

multiplicações, como educadoras precisamos fazer algo para mudar esta realidade. 

 Como citado no referencial teórico (LDB, 1996) é extremamente necessário o ensino 

de forma diferenciada (sempre que necessário) para que ocorra o aprendizado de forma 

completa e eficiente. Depois desse projeto pudemos constatar na prática que além de ideal, é 

necessário a utilização de métodos diferenciados e de um olhar mais atento as pequenas 

dificuldades para que se consiga um aprendizado significativo. 
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