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FASUL

JOGOS MATEMÁTICOS COMO RECURSO LÚDICO PARA 

O ENSINO E APRENDIZAGEM

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de intervenção pedagógica que foi desenvolvido no Colégio

Eron Domingues, sendo requisito da disciplina de Estágio Supervisionado III – Ensino Médio e Coordenação

Pedagógica. O referido projeto foi aplicado na turma do subsequente do Magistério com o intuito de

desenvolver um recurso lúdico para o ensino da Matemática no Ensino Fundamental - Anos Iniciais.

“[...] a Matemática se desenvolveu no mundo

ocidental, e está tão enraizada na cultura

que é possível imaginar que um mundo sem

matemática é um mundo vazio, escuro, um

caos[...]”. (ANASTÁCIO et al., 2001, p.1). Ao

abordar de forma contextualizada com os

alunos, valorizando o lugar em que estes

estão, também se cria um fator atrativo ao

aprendizado, pois estes irão sentir-se

entusiasmados a aprender aquilo que está

próximo ao seu meio.

A partir destes estudos objetivou-se explicar

o quanto a Matemática faz parte do nosso

cotidiano, e que a partir dos materiais

manipuláveis o jogo traz para o aluno um

aprendizado mais significativo e o prazer em

aprender a Matemática.

Segundo Anastácio (2001), a Matemática é uma

disciplina que os alunos apresentam dificuldades na

compreensão dos conceitos, medo ou aversão,

teve-se como proposta em desenvolver este

assunto no projeto e assim tendo o jogo utilizado

como recurso metodológico para o ensino.

Referente à diferença de idade entre as alunas,

algumas, não têm um conhecimento aprofundado

em como utilizar os materiais Didático Pedagógicos,

dificultando em aprender e ensinar a Matemática

através destes recursos.

O Lúdico na Matemática
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O tema do Projeto foi sugerido pela Coordenadora

do curso de Magistério, e da Professora de Estágio

da turma, que teve como proposta, ser um subsídio

a mais para a construção do projeto, uma vez que a

turma apresenta dificuldades, em alguns conceitos

em Matemática e no uso do material pedagógico.

A Matemática faz parte da nossa vida a todo

momento,

A proposta deste trabalho foi apresentar

diferentes ferramentas utilizadas para o

ensino da Matemática no Ensino

Fundamental - Anos Iniciais. O lúdico no

ensino da Matemática pode promover o

melhor aprendizado dos alunos, além de

envolvê-los com maior intensidade nas

aulas e com os conteúdos.

Figura 1: Alunas jogando. 

Fonte: Arquivo das autoras.
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