
PRÁTICAS PARA O ENSINO 
DE MATEMÁTICA IV

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



Gincana matemática

Habilidade: (EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias 

de cálculo.

Objetivo:   Desenvolver cálculo mental envolvendo as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão.

MATERIAIS: Cartões com expressões numéricas.



REGRAS:

1. Dividir a turma em dois times.

2. Os cartões devem ficar embaralhados, dispostos em duas pilhas sobre uma mesa, 

sendo 15 em cada pilha.

3. Os jogadores (1 de cada time por vez) devem ir até a mesa, pegar um cartão da pilha 

e, ir ao quadro, colocar e resolver a expressão matemática.

4. Ganhará 2 pontos da rodada o jogador que retornar primeiro à mesa com a resposta 

correta e 1 ponto o jogador que retornar depois com a resposta correta.

5. Se o jogador chegar primeiro mas a resposta estiver errada, não leva ponto. Se o 

adversário estiver com a resposta correta, leva o ponto mesmo tendo chegado por último.

6. Se os dois jogadores chegarem juntos, e ambos estiverem com a resposta correta, 

ambos levam 2 pontos. Se ambos errarem, ninguém leva o ponto.

7. A equipe que soprar perderá um ponto.

8. Vence o time que tiver mais pontos.



Encaminhamentos:

Promova um momento de reflexão sobre as operações realizadas, observando os 
registros de acertos e erros dos alunos, bem como as estratégias de cálculos utilizadas;

Elabore  várias expressões , observando o nível de dificuldades de acordo com a turma e 
foco para o trabalho. 



Cinco em linha

Habilidade:(EF03MA29*) Construir, utilizar e desenvolver estratégias diversas para o 
cálculo das quatro operações.
Foco:  Utilizar o cálculo mental envolvendo as operações fundamentais com números 
naturais. 
Material: Tabuleiro e fichas (marcadores)



Sugestões:

• Divida a turma em duas equipes. Cada uma das equipes recebe 20 fichas

(marcadores).

• A primeira equipe a jogar escolhe dois números do tabuleiro menor indicando-as à

equipe adversária.

• Em seguida calculam, dizendo em voz alta, o produto dos números escolhidos,

procuram este valor no tabuleiro maior e colocam sobre ele um de seus marcadores.

• Uma vez colocada esta ficha não pode mais ser retirada.

• Se a equipe, na sua vez, errar ou fizer uma multiplicação ou divisão que já tenha sido

marcada, passa a vez sem colocar nenhuma ficha.

• Ganha o jogo a primeira equipe que conseguir cobrir cinco números seguidos do

tabuleiro maior, em qualquer direção (horizontal, vertical, diagonal).

• Se nenhuma equipe conseguir colocar cinco fichas em linha e o tabuleiro ficar

completo, ganha o jogo a que tiver colocado mais marcadores no tabuleiro.



Jogando bingo

Habilidade:(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal,
utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro ordens.
Objetivo: Explorar as regularidades do sistema de numeração decimal, valor posicional e
a sequência numérica.
Materiais: Quadros numéricos grandes fixados na parede ou quadro de giz para consulta
dos alunos:



Fichas para bingo elaboradas pelo educador com números que geram 
maiores dúvidas nos alunos ex.: 12 e o 21; 79 e o 97; 105 e o 15 e 
outros. 

Modelo: 

Fita métrica para consulta da sequência numérica; 
Sacos ou caixa com números do bingo para o sorteio.
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