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Resumo 
 
Aprender é um direito de todos e uma necessidade individual e social, saber 

calcular, medir, raciocinar e argumentar, fazem parte do processo de 

aprendizagem de todo indivíduo; por isso, recorremos aos jogos pedagógicos no 

desenvolvimento da aprendizagem, tendo assim um ensino baseado na 

memorização de regras ou de estratégias para desenvolver problemas e adquirir 

uma boa formação matemática. Os jogos pedagógicos vieram para ajudar e 

minimizar as dificuldades do entendimento da matemática; as aulas com os jogos 

são atraentes e motivadoras estimulando os estudantes à aprendizagem 

significativa e a aprender mais e mais, sabendo que a disciplina é importante para 

o dia a dia, pois está presente em tudo que esta ao nosso redor. Os jogos 

aplicados “dominó de conta” e material dourado ajudaram os estudantes a 

entender noções de quantidades, raciocínio lógico, tornando o processo de ensino 

e aprendizagem mais prazeroso e significativo.  

 
 

Introdução 
 

Os jogos pedagógicos utilizados nas aulas devem atender aos anseios dos 

estudantes e o professor deve passar segurança, além de demostrar paciência para 

se obter o aproveitamento desejado.  

Aula atraente e motivadora é um estimulo a mais na aprendizagem dos 

estudantes, e para que isso aconteça, os professores precisam ter o domínio do 

conteúdo e estratégias que dinamizem a permanência do aluno em suas aulas.  

Deve-se salientar que é necessário envolver conceitos básicos das operações 

fundamentais com a realidade dos estudantes. As atividades propostas devem ser 

adequadas e claras, contendo as informações preliminares para o entendimento da 

motivação para o desenvolvimento da pesquisa.  

 
Objetivos 
 

Analisar os estudantes que estão com dificuldades; 



Observar a utilização de jogos pedagógicos dentro de sala, sob a eficiência e caráter 

didático-pedagógico; 

Analisar o uso dos jogos pedagógicos utilizados durante o processo de ensino e 

aprendizagem nas aulas ministradas; 

Identificar os jogos pedagógicos que podem ser utilizados, e qual o seu uso na 

pratica em aula; 

Apontar as teorias de ensino e aprendizagem que melhor se adapta para subsidiar a 

didática. 

 
Metodologia  
 

Este trabalho se propõe analisar a importância do trabalho com jogos 

matemáticos em turmas de Educação de Jovens e Adultos ( EJA).  

Para a execução da referida pesquisa, utilizaremos a pesquisa qualitativa e 

de campo, uma vez que serão aplicados exercícios para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico matemático, estimulando o aprendizado significativo para todos 

os participantes do processo. 

 

 
 
Desenvolvimento 
 

 Iniciaremos a aula apresentando o Material Dourado, explicando que um 

cubo representa uma unidade, e uma barra com dez cubos representa uma dezena 

e um bloco com 100 cubos representa uma centena. 

Sendo assim, o 1 representa uma unidade, se colocarmos o 0 (zero) á direita 

do algarismo 1, estamos escrevendo o numeral 10 (dez), que representa dez 

unidades ou uma dezena. Colocando outro 0 (zero) á direita do 10 (dez), obteremos 

100, que representa cem unidades ou dez dezenas ou, simplesmente, uma centena. 

Explicar também que a posição do algarismo no numeral é muito importante. 

Essa posição é conhecida como ordem do algarismo, que um número de dois 

algarismos possui duas ordens: ordem das unidades e ordem da dezenas. Já um 

número de três algarismo possui três ordens: ordem das unidades, ordem das 

dezenas e ordem das centenas. Essas três ordens formam a classe das unidades 

(ou primeira classe). 



Após a explicação, os estudantes formarão grupos contendo quatro 

estudantes cada um. 

O grupo receberá um dado e uma caixa de Material Dourado. Cada aluno 

deverá jogar o dado e o numero que cair será trocado por unidades. 

Exemplo: numero 4  pegar quatro “cubinhos” na caixa de Material Dourado. 

Após algumas rodadas, os estudantes terão em suas mãos varias unidades. Explicar 

que, quando eles tiverem juntado dez “cubinhos”, deverão trocá-los por uma 

“barrinha” que será uma dezena. Caso o aluno consiga juntar dez “barrinhas”, ele irá 

trocá-las por um “quadradinho”, que representa uma centena. 

Para realizar esse jogo, vamos estipular um tempo (aproximadamente 30 

minutos). Vencerá o jogo o aluno que conseguir juntar mais unidades. 

 

 

 

 
Resultados Preliminares 
 

Pretene-se com o projeto, promover uma reflexão e propor alternativas de 

utilização dos jogos matemáticos, como recursos para a aprendizagem dos 

estudantes da EJA, bem como a construção de materiais alternativos para 

exploração da aprendizagem destes.  

  Quanto à aplicabilidade desta pesquisa, espera-se que seja publicada em 

eventos e congressos de caráter técnico-científicos, a fim de que o artigo se torne 

público e socialize o conhecimento para o enriquecimento do debate científico. 
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