
PRÁTICAS PARA O 

ENSINO DE 

MATEMÁTICA

Propostas para 3º, 4º e  5º anos 

do Ensino Fundamental



JOGO 01- 3º Ano: JOGO DOS DARDOS

Habilidade: (EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição, 
subtração e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.

Objetivos: Desenvolver cálculo mental usando as operações 
fundamentais. 

MATERIAIS: 

• Cartolina ou isopor 

• Lápis ou caneta hidrocor 

• Régua

•Compasso ou barbante para fazer o círculo

• Tampinhas (ou outro tipo de peças para arremesso)



ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Equipes de 3 a 6 alunos

COMO JOGAR: 

1. Confeccionar um círculo em cartolina, 
caixa redonda ou isopor (sugestão: diâmetro 
de 40 a 50 centímetros). 

2. Dividir o círculo em 11 partes iguais e 
colocar, em cada espaço, os números de 0 a 
10 (ver modelo ao lado). 

3. Dividir a turma em equipes



4. Colocar o círculo no chão a uma certa distância dos alunos. 

5. O objetivo do jogo é formar 10 pontos (ou outro número determinado 

pelo professor). 

6. Cada criança terá a oportunidade de jogar duas tampinhas na tentativa 

de acertar dois números do círculo.

7. Os pontos de cada tampinha deverão ser somados (ou subtraídos). 

8. Usando os números marcados pela tampinha, ganha ponto na rodada o 

aluno que acertar o número inicialmente determinado pelo professor, 

usando uma soma ou subtração. Dica: Estimular os alunos a calcular quais 

números devem acertar as tampinhas para atingir o valor estipulado. O 

mesmo deve ser feito antes de lançar a segunda tampinha.



JOGO 02- 4o ANO: DESCUBRA O OBJETO DE QUE FALO.

Habilidade:(EF04MA16A) Descrever deslocamentos e localização de pessoas
e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações
como desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como
direita e esquerda, mudanças de direção e sentido.

OBJETIVOS: Desenvolver a lateralidade e a percepção. 

MATERIAL: Nenhum. 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Individualmente.



1. Os alunos ficam sentados no pátio formando um círculo.

2. O professor, sentado no centro do círculo, inicia o jogo dando dicas

sobre a localização de algum objeto presente no pátio.

3. Os alunos tentam descobrir qual é o objeto a cada dica dada pelo

professor.

COMO PARTICIPAR ?



4. O aluno que primeiro descobrir o objeto de referência, troca de lugar com o 
professor. 
Exemplos de algumas dicas para orientar a localização do objeto: 
• O objeto de que falo está à minha direita. 
• O objeto de que falo está acima da cabeça de todos. 
• O objeto de que falo está mais próximo do portão do que do pátio. 
• O objeto de que falo está à mesma altura da janela. 
• O objeto de que falo está à direita do jardim. 

5. Se as indicações de localização não forem suficientes para que os alunos 
determinem o objeto, pode-se também dar indicações da forma desse objeto.



JOGO 03- 5º ANO: LINHAS DAS FRAÇÕES EQUIVALENTES

Habilidade: (EF05MA04A) Identificar diferentes escritas nas 
representações fracionária e decimal com o apoio em representações 
gráficas, identificando as frações equivalentes. 

OBJETIVO: Compreender frações equivalentes.

MATERIAIS: 

• Tabuleiro (usar modelo abaixo). 

• 16 peças, de duas cores ou tipos diferentes 

• 2 dados



ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Duplas.

COMO JOGAR:

1. Dividir a turma em duplas.

2. Tirar par ou ímpar para definir quem inicia o jogo.

3. O primeiro jogador deve lançar os dois dados.

4. Com os números que aparecerem nos dados, o jogador deve montar uma 

fração própria, ou seja, o número menor será o numerador e o maior o 

denominador.

• Por exemplo, se sair 1 e 6 nos dados, a fração será 1/6.



5. No tabuleiro, o jogador deve colocar sua peça sobre essa fração ou
uma equivalente.

6. O outro jogador segue as instruções acima.

7. Passa a vez quando os valores dos dados forem iguais ou quando as
frações equivalentes ao número já estiverem com peças.

8. Vence o jogador que conseguir colocar três peças seguidas sobre o
tabuleiro na posição vertical, horizontal ou diagonal.



Fonte de pesquisa: 

https://idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/component/content/articl
e/3-slider-principal/1010-brincandoemfamilia

https://www.colegiologosofico.com.br/noticias/24816/brincadeira-de-
maremoto-trabalha-a-lateralidade-nos-alunos-do-infantil-5

https://idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/component/content/article/3-slider-principal/1010-brincandoemfamilia
https://www.colegiologosofico.com.br/noticias/24816/brincadeira-de-maremoto-trabalha-a-lateralidade-nos-alunos-do-infantil-5

