
APRESENTAÇÃO 

 
Trabalhar com jogos durantes as 

aulas de Matemática é uma das 

situações didáticas que contribuem 

para a criação de contextos 

significativos de aprendizagem para 

os estudantes. Esta descoberta faz 

parte de uma série de 

transformações pelas quais a 

educação passou nas últimas 

décadas, desde que professores e 

instituições passaram a pautar sua 

prática por uma concepção de 

aprendizagem segundo a qual 

aprender significa elaborar uma 

representação pessoal do conteúdo 

que é objeto de ensino - quando os 

alunos constroem conhecimentos 

em um processo ativo de 

estabelecimento de relações e 

atribuição de significados. 

Mas a presença do jogo, por si só, 

não leva à aprendizagem dos 

alunos. Por isso, vamos discutir que 

condições podem fazer do jogo um 

aliado do professor na organização 

de boas situações de aprendizagem, 

além de experimentar, jogar, criar e 

construir jogos novos e situações 

didáticas para sua contemplação. 
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PÚBLICO ALVO 

 
 

• Alunos e ex-alunos do curso de 

licenciatura em Matemática; 

• Docentes da área de Matemática, 

da rede pública e privada de 

ensino. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

Apresentar, discutir e construir 

coletivamente métodos para a utilização 

de jogos no ensino e aprendizagem de 

Matemática, como forma de trazer o 

lúdico e o concreto para a sala de aula. 

 

 

OBS: Durante a última semana do mini 

curso, acontecerá a I Semana da 

Residência Pedagógica do curso de 

Licenciatura em Matemática – IFBA, 

com apresentações da atividades 

desenvolvidas pelos alunos durante o 

período da residência.  

 

PROGRAMAÇÃO 
(1ª semana) 

 

• 21/01/2019 (das 14h às 18h)  

Abertura; Apresentação do curso; 

Apresentação da história do jogo 

Mancala e experimentação. 

 

• 22/01/2019 (das 14h às 18h) 

Construção de sequências didáticas 

utilizando a Mancala. Aplicação das 

atividades entre o grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

• 23/01/2019 (das 14h às 18h) 

Apresentação da história do Tangram, 

construção do jogo e experimentação.  

  

• 24/01/2019 (das 14h às 18h) 

Construção de sequências didáticas 

utilizando o Tangram. Aplicação das 

atividades entre o grupo. 

 

 

PROGRAMAÇÃO 
(2ª semana) 

 

•  28/01/2019 (das 14h às 17h) 

Apresentação de games educativos 

voltados à matemática, como Cubo 

Vermelho, Sudoku, 2048 etc. 

• 28/01/2019 (das 17h às 18h) 

Apresentação das atividades 

desenvolvidas pelos alunos da residência 

pedagógica. 

• 29/01/2019 (das 14h às 17h) 

Construção de sequências didáticas 

utilizando os games apresentados. 

Aplicação das atividades entre o grupo. 

• 29/01/2019 (das 17h às 18h) 

Apresentação das atividades 

desenvolvidas pelos alunos da residência 

pedagógica. 

• 30/01/2019 (das 14 às 17h) 

Apresentação de jogos criados por 

professores no Brasil e no mundo, com 

materiais básicos e reaproveitados. 

Convite à criação de modelos para serem 

compartilhados e doados ao laboratório de 

Matemática. Encerramento. 

• 30/01/2019 (das 17h às 18h) 

Apresentação das atividades 

desenvolvidas pelos alunos da residência 

pedagógica 

• 31/01/2019 (das 14h às 17h) 

Apresentação dos modelos criados 

anteriormente, bem como sugestões de 

como utilizá-los em sala de aula.  

• 31/01/2019 (das 17h às 18h) 

Apresentação das atividades 

desenvolvidas pelos alunos da residência 

pedagógica 


