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RESUMO 
 
 

PIBID: “MULTIPLICANDO CONHECIMENTOS COM JOGOS MATEMÁTICOS” Suelene Regina 
Donola Mendonça Catarina Pacheco Nogueira Katalina Rodrigues Ferreira Raissa Hieide 
Maximo Moreira RESUMO O presente Projeto está sendo oferecido para os alunos do Ensino 
Fundamental I pelas bolsistas participantes vinculadas ao Departamento de Pedagogia, do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), proposto e financiado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria com a 
UNITAU (Universidade de Taubaté). A escola atendida é de educação infantil e ensino 
fundamental e pertence a rede municipal de Taubaté - SP, onde o projeto “Multiplicando 
Conhecimentos com Jogos Matemáticos”, destina-se aos alunos do 1º, 2º e 3º anos, 
totalizando 110 alunos participantes e surgiu da demanda das professoras das salas, a partir 
das dificuldades apontadas pelas avaliações diagnósticas realizadas e tem como objetivo 
potencializar a construção do conhecimento lógico-matemático de maneira lúdica e prazerosa, 
relacionar os símbolos (números) e quantidade, estabelecer contato com as operações (soma, 
subtração e multiplicação) de modo divertido. Para tanto, optou-se pelo uso de jogos, pois 
nesse contexto (no ensino da Matemática) tem o propósito de proporcionar situações lúdicas 
que diminuam os bloqueios que muitos alunos apresentam em relação a aprendizagem da 
disciplina, possibilitando alternativas pedagógicas e mudanças da rotina da classe que 
sugerem o despertar do interesse dos educando envolvidos. As atividades lúdicas (jogos, 
brincadeiras e brinquedos) necessitam ser vivenciadas pelos educandos, uma vez que se 
caracterizam como instrumentos indispensáveis no relacionamento entre as pessoas, na 
afetividade, no prazer, no autoconhecimento, na cooperação e na autonomia. Nesse sentido, 
por meio dos jogos, pode-se ensinar diversas disciplinas, como a matemática de modo a 
desenvolver o gosto pela temática, estimular o pensamento, a concentração e a capacidade de 
resolver problemas sob outras perspectivas. De acordo com Moura (1994, p.20) “... o jogo é 
elemento do ensino possibilitador de colocar o pensamento do sujeito como ação”. A 
metodologia utilizada consiste em: assistir um vídeo sobre a história dos números, jogo de 
contagem, bingo, jogo do antecessor e sucessor, árvore dos números, dominó das operações, 
mercadinho, roleta dos números, atividades com o relógio, calendário com os meses e dias da 
semana, gráfico dos aniversariantes e situações problemas. As atividades estão sendo 
desenvolvidas em dois momentos: primeiramente, é feita uma parte concreta, pois é impossível 
a atitude passiva diante de um jogo, assim os alunos são convidados a vivenciarem as 
possibilidades dos mesmos. Posteriormente, foi proposto uma atividade impressa para registro 
dos jogos realizados. Está sendo possível observar que o projeto está produzindo efeitos 
positivos, uma vez que houve grande aceitação da comunidade escolar e envolvimento dos 
alunos, que estão vivenciando momentos de aprendizagem, descontração e alegria, além do 
apoio da equipe gestora e dos pais. No entanto, como ainda está em desenvolvimento, almeja-
se alcançar determinados resultados como: sanar algumas das dificuldades indicadas pelas 
avaliações, de forma prazerosa por meio de situações lúdicas e espera-se também que 
adquiriram o gosto pela matemática. Palavras-chave: matemática, jogos, lúdico.  


