
PRÁTICAS PARA O ENSINO 

DE MATEMÁTICA V

Propostas para 3º, 4º e  5º anos do 
Ensino Fundamental



Habilidades

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado,

retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados

(quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.

(EF04MA06A) Resolver e elaborar situações problema envolvendo

diferentes significados da multiplicação: adição de parcelas iguais,

organização retangular, utilizando estratégias diversas, como cálculo por

estimativa, cálculo mental e algoritmos.

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais no mínimo até a

ordem das centenas de milhar com compreensão das principais

características do sistema de numeração decimal.



NUNCA 10 (com o ábaco)

OBJETIVO: Construir o significado de Sistema de Numeração 

Decimal (base 10) explorando problemas que envolvam contagem 

e compreensão do valor posicional dos algarismos. 

MATERIAIS:
• Ábaco de pinos

• 2 dados

Material necessário para cada equipe



ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Equipes de 3 a 5 alunos.

COMO JOGAR:

1. Dividir a turma em grupos.

2. Definir a ordem em que cada participante jogará.

3. Cada jogador deve pegar os dois dados e jogá-los, conferindo

o valor obtido.

4. Este valor deverá ser representado no ábaco. Para

representá-lo, o jogador deve colocar as argolas

correspondentes ao valor obtido no pino das unidades (primeiro

pino da direita para a esquerda).

5. A regra é que a cada 10 argolas (pontos) no pino das

unidades, o jogador deve retirar estas 10 argolas e trocá-las por

uma argola que será colocada no pino das dezenas (segundo

pino), representando 10 unidades ou uma dezena.



6. Quando forem colocadas 10 argolas no segundo pino das

dezenas, as mesmas devem ser trocadas por uma argola a ser

colocada na ordem das centenas (terceiro pino).

7. Vencerá o jogo quem colocar a primeira peça no pino das

centenas (terceiro pino do ábaco).

OBSERVAÇÃO: Com esta atividade, é possível chamar a atenção

dos alunos para o agrupamento dos valores (base 10), e que um

algarismo pode ter um valor diferente de acordo com a posição

que ocupa em um número. É importante que os alunos possam

registrar este jogo em seus cadernos, observando as estratégias e

os pontos obtidos por cada um dos jogadores.



JOGO DA CALCULADORA 

OBJETIVO: Desenvolvimento do cálculo mental.

MATERIAIS
• Calculadoras

ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Duplas ou grupos.

COMO JOGAR:

1. Dividir a turma em equipes e entregar uma calculadora a

cada uma delas.

2. Primeiro pedir aos alunos que apertem o botão para limpar a

memória da calculadora.

3. O primeiro jogador escolhe um número como alvo (pedir que

os alunos escolham um número alvo pequeno) a ser obtido com

adições sucessivas.



4. Cada jogador deve digitar, um de cada vez, um número de 1 a

5, apertando antes de digitar a tecla M+. Assim, a nova soma

ficará na memória e não poderá ser vista.

5. Cada jogador deve fazer as somas de cabeça durante o jogo.

Aquele que julgar ter atingido o número alvo pressiona a tecla MR

para confirmar. Se estiver correto, ganhou a rodada. Se tiver

errado, o jogo continua e o próximo jogador ficou em vantagem por

saber a soma até aquele momento.
6. Vence o jogo quem acertar o número alvo.



DOMINÓ DAS FORMAS GEOMÉTRICAS

OBJETIVO: 

Reconhecer formas geométricas planas.

MATERIAIS: 

• Lápis 
• Caneta hidrocor 
• Régua 
• Cartolina ou papelão 

ORGANIZAÇÃO DA TURMA: 

Equipes de 3 ou 4 jogadores. 

COMO JOGAR: 
1. Dividir a turma em equipes.
2. Pedir para cada equipe confeccionar 12 dominós.



3. As cartas do dominó devem ser divididas igualmente entre os 

jogadores.

4. Um dos jogadores inicia a partida.

5. Os demais jogadores devem colocar as peças de modo a 

associar corretamente a forma geométrica das figuras. 

6. Se um jogador não tiver a peça indicada pelas extremidades, 

passa a vez. 

7. Vence o jogador que finalizar primeiro as suas peças.



Fonte de pesquisa: 

file:///C:/Users/Fundamental/Downloads/4_ano_jogos_matematico
s_vol_i.pdf

https://idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-
dentro/downloads/category/75-jogos-matematicos-paic

Fascículo 4_Matemática_2014_Operaçãoes_Rew.pdfFascículo 
4_Matemática_2014_Operaçãoes_Rew.pdf

file:///C:/Users/Fundamental/Downloads/4_ano_jogos_matematicos_vol_i.pdf
https://idadecerta.seduc.ce.gov.br/index.php/fique-por-dentro/downloads/category/75-jogos-matematicos-paic

