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O ENSINO DA MATEMÁTICA NO BRASIL: 

PANORAMA ATUAL SEGUNDO EXAMES DE AVALIAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

 

 

No ano de 2015 a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º) para 2015, foi alcançada por 74,7% das redes municipais. O resultado 

demonstra o esforço dos municípios, que respondem por 82,5% das matrículas nesse nível de ensino na 

rede pública. O índice nos anos iniciais do Ensino Fundamental vem evoluindo progressivamente desde 

que o IDEB começou a ser calculado, em 2005, permitindo o monitoramento das escolas e das redes de 

ensino. O IDEB passou de 3,8, em 2005; para 5,5, em 2015, superando as metas estipuladas (que era de 

5,2). 

Os anos finais do Ensino Fundamental também melhoraram no índice, passando de 4,2, em 2013; para 4,5, 

em 2015; embora não tenham alcançado a meta para este ano, de 4,7. Nesse nível de ensino as 

responsabilidades estão divididas: a rede estadual responde por 43,6% dos alunos e a rede municipal, por 

41,7%.  

As metas não foram cumpridas nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º), apesar do índice ter 

evoluído. No Ensino Médio, a meta do IDEB não foi alcançada e o índice permanece estagnado desde 2011. 

O indicador relaciona o desempenho dos estudantes em avaliações de larga escala, obtidas pela Prova 

Brasil/Saeb, com dados do fluxo escolar, via Censo Escolar do Ensino Básico. O IDEB do Ensino Médio não 

alcançou a meta e mantém o índice de 2011. O objetivo era que chegasse a 4,3; mas o IDEB continua na 

casa dos 3,7. Quase a totalidade dos alunos está matriculada na rede estadual e o baixo desempenho 

reforça a urgência pela reforma do Ensino Médio, que vai flexibilizar e criar uma nova arquitetura capaz de 

atrair os jovens. 

 

Deixando momentaneamente de lado o segmento do Ensino Médio, quando apreciamos o aumento dos 

resultados entre 2013 e 2015, é aparentemente um fato a ser comemorado o avanço progressivo na média 

nacional, sobretudo se pensarmos que em 2005, ano em que os índices começaram a ser computados, 

quando a média nacional estava em torno da nota 3,8!  
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Um olhar mais apurado nos resultados do IDEB 2015 (o mais recente publicado) revela que o nível de 

aprendizado dos estudantes brasileiros no ensino médio piorou em matemática e chegou em 2015 ao pior 

resultado desde 2005, quando o IDEB começou a ser publicado. Ao invés de aumentarem, os índices 

caíram: enquanto o índice adequado para o Ensino Médio é 350 pontos, os alunos alcançaram 267 pontos 

no ano de 2015, tendo alcançado 270 pontos no ano de 2013. De acordo com a escala de proficiência do 

SAEB para o Ensino Médio, com este resultado, os alunos não seriam capazes de, por exemplo, realizar 

cálculos simples de probabilidade. Já para a escala de proficiência do Ensino Fundamental 2, onde os 

estudantes encontraram discreta melhora (ainda que dentro da meta), os resultados em matemática 

passaram de 252 pontos para 256 pontos, quando o ideal seria 300 pontos. Com estes níveis, os 

estudantes brasileiros do 9o ano não teriam competência para resolver problemas matemáticos com apoio 

de recursos gráficos envolvendo noções de porcentagem. Os especialistas comentam que a área de 

matemática enfrenta problemas por parte dos professores desde a formação inicial, e que, diferente de 

programas direcionados à alfabetização – como o PNAIC1 – não foram adotados como políticas públicas 

nenhum investimento voltado à formação docente na área da matemática. Seria necessário e urgente 

pensar em programas que significassem ampliar a formação docente neste sentido. 

 

                                                             
1 PNAIC – pacto nacional de alfabetização na idade certa. O pacto é um compromisso formal assumido pelos governos federal, 

do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito 

anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 
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SOBRE A AVALIAÇÃO INTERNACIONAL: O PISA2 

 

Os resultados mais recentes do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês), divulgados 

em 6 de dezembro de 2015 mostram uma queda de pontuação do Brasil nas três áreas avaliadas: ciências, leitura e 

matemática. A queda de pontuação também refletiu uma queda do Brasil no ranking mundial: o país ficou na 63ª 

posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática.  

A prova é coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi aplicada no ano de 

2015 em 70 países e economias, entre 35 membros da OCDE e 35 parceiros, incluindo o Brasil. Ela acontece a cada três 

anos e oferece um perfil básico de conhecimentos e habilidades dos estudantes, reúne informações sobre variáveis 

demográficas e sociais de cada país e oferece indicadores de monitoramento dos sistemas de ensino ao longo dos anos. 

Observando os principais colocados na área de matemática. 

 

Top 5 do Pisa em MATEMÁTICA: 
 

1. Cingapura: 564 pontos 
2. Hong Kong (China): 548 pontos 
3. Macau (China): 544 pontos 
4. Taipei chinesa: 542 pontos 
5. Japão: 532 pontos 

 
No Brasil os resultados em matemática foram de 377 nesta edição de 2015, sendo que a pontuação dos alunos 

brasileiros na edição anterior foi de 391. Observando os resultados dos primeiros lugares acima citados podemos ter 

uma ideia do porque o Brasil ocupa a 66a  posição no ranking. 

 

 
                                                             
2 PISA: Programme for International Student Assessment.  É como o próprio nome indica um programa para avaliação internacional de 

estudantes, padronizada, que foi desenvolvida em conjunto pelas economias participantes e dirigida a alunos com a idade de 15 anos. O 

programa PISA é uma iniciativa da OCDE e no ano de 2015 foi aplicado em 70 países. 
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De acordo com os dados, os resultados dos estudantes em ciências e leitura são distribuídos em uma escala de sete 

níveis de proficiência (1b, 1a, 2, 3, 4, 5 e 6). Em matemática, a escala vai de 1 a 6. De acordo com a OCDE, o nível mínimo 

esperado é o nível 2, considerado básico para "a aprendizagem e a participação plena na vida social, econômica e cívica 

das sociedades modernas em um mundo globalizado". No Brasil, em todas as três áreas, mais da metade dos 

estudantes ficaram abaixo do nível 2. Entre os avaliados, 81,96% ficaram entre o nível mais baixo de 

conhecimento e o nível 2 – o nível básico. A média da OCDE para esses grupos é de 46,04% no total. 

 

A área de matemática do Pisa é onde o Brasil tem a pontuação mais baixa nas últimas cinco edições do programa. 

Porém, o país vinha registrando uma tendência de crescimento consistente. Na edição de 2012, o governo federal 

afirmou que o Brasil foi o país que mais evoluiu na 

pontuação média de matemática no Pisa.3 Porém, 

nesta edição de 2015, essa foi a área onde o Brasil 

teve a queda mais acentuada:  

 

"Os resultados do Brasil no Pisa são gravíssimos 

porque apontam uma estagnação em um patamar 

muito baixo. 70% dos alunos do Brasil abaixo do nível 

2 em matemática é algo inaceitável. O Pisa é mais 

uma evidência do que vemos todos os dias nas 

escolas", afirmou Denis Mizne, da Fundação Lemann.  

 

Os conteúdos matemáticos avaliados na prova do Pisa são relacionados a quantidade; incerteza e dados; mudanças e 

relações; espaço e forma. A OCDE considera como capacidades fundamentais da matemática atividades como delinear 

estratégias, raciocinar e argumentar, utilizar linguagem e operações simbólicas, formais e técnicas e utilizar 

ferramentas matemáticas. Entre os processos matemáticos, o Pisa mede a habilidade dos estudantes de formular, 

empregar, interpretar e avaliar problemas.  

                                                             
3 O INEP apresenta uma série de justificativas para justificar os resultados do Brasil no PISA 2015, inclusive apontando para u ma 
impossibilidade de acusar quedas dos resultados. Vale conferir no link:  
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/pisa2015_completo_final_baixa.pdf
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De acordo com a avaliação do Inep, os estudantes brasileiros apresentaram "facilidade maior em lidar com a 

matemática envolvida diretamente com suas atividades cotidianas, sua família ou seus colegas". Além disso, "o 

manuseio com dinheiro ou a vivência com fatos que gerem contas aritméticas ou proporções é uma realidade mais 

próxima dos estudantes do que, por exemplo, espaço e forma", diz o órgão. 

Segundo apontamentos da Revista Exame, as notas do Brasil, por consequência colocou poucos jovens nos 

níveis mais altos de aprendizado (do nível 3 ao 6), enquanto nos países da OCDE são esses grupos que 

concentram a maior parte dos alunos. 

DESEMPENHO EM MATEMÁTICA: 

 Média dos países da OCDE: 490 pontos 

 Média do Brasil: 377 pontos 

 Brasil – rede federal: 488 pontos 

 Brasil – rede privada: 463 pontos 

 Brasil – rede estadual: 369 pontos 

 Brasil – rede municipal: 311 pontos 

 

Uma das razões para esse baixo desempenho é a distorção aluno-série, ou seja, alunos que estão em séries 

inferiores às correspondentes para suas idades e que, portanto, aprenderam menos que os demais. Para se 

ter uma ideia, em 2015, o Brasil foi o terceiro país com a maior taxa de alunos avaliados no PISA que 

afirmam ter repetido ao menos uma série no primário ou ensino fundamental (36,4%), atrás apenas da 

Argélia (68,5%) e Colômbia (42,6%). 

“O fato de nós termos 70% dos alunos abaixo do nível dois – considerado o nível mínimo – em matemática, 

56% abaixo desse patamar em ciências e 51% abaixo em leitura é uma preocupação imensa porque 

significa que o Brasil não melhorou a qualidade e a equidade do sistema nos últimos 13 anos”, diz Maria 

Helena Guimarães de Castro, secretária executiva do Ministério da Educação. 

 Para Ricardo Falzetta, do “Todos pela Educação”, os dados mostram dois problemas principais. "Em primeiro lugar, que 

os nossos jovens não estão aprendendo conhecimentos básicos e fundamentais para que possam exercer plenamente 

sua cidadania enquanto jovens e depois, enquanto adultos, realizando seus projetos de vida. Em segundo lugar, a 
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pesquisa aponta novamente – como vemos em diversos outros estudos, inclusive os nacionais – as enormes 

disparidades entre as regiões."  

 

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC 

Publicada em sua 3a e última versão em abril de 2017, após passar por 2 consultas públicas nos anos de 

2015 e 2016 (vale dizer que a 2a versão da BNCC contou com a participação de 12 milhões de contribuições 

no portal do MEC, além da realização e 27 seminários pelo país para seu debate, organizados pelo CONSED 

e UNDIME), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que visa nortear o que é ensinado 

nas escolas do Brasil inteiro, englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o 

final do Ensino Médio. Trata-se de uma espécie de referência dos objetivos de aprendizagem de cada uma 

das etapas de sua formação. Longe de ser um currículo, a Base Nacional é uma ferramenta que visa a 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as particularidades 

metodológicas, sociais e regionais de cada uma. Isso significa que a Base estabelece os objetivos 

de aprendizagem que se quer alcançar, por meio da definição de competências e habilidades essenciais, 

enquanto o currículo irá determinar como esses objetivos serão alcançados, traçando as estratégias 

pedagógicas mais adequadas. Sendo assim, a BNCC não consiste em um currículo, mas um documento 

norteador e uma referência única para que as escolas elaborem os seus currículos.  

 

 

UM OLHAR MAIS PRÓXIMO A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA BNCC 4 

 

“No Ensino Fundamental, essa área, por meio da articulação de seus diversos campos – Aritmética, 

Àlgebra, Geometria, Estaística e Probabilidade – precisa garantir que os alunos relacionem observações 

empíricas do mundo real a representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações 

a uma atividade matemática, conceitos e propriedades, fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se 

que eles desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver 

problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las segundo 

os contextos das situações. A dedução de algumas propriedades e a verificação de conjecturas, a partir de 

outras, podem ser estimuladas, sobretudo ao final do Ensino Fundamental.  

                                                             
4 BNCC, págs 221, 222 e 223; MEC/2017 

http://appprova.com.br/2016/08/09/dificuldade-de-aprendizagem/
http://appprova.com.br/2016/05/19/competencias-e-habilidades/
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O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático definido 

como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 

matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 

problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 

matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os 

conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e percebe o 

caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso (fruição). O desenvolvimento dessas 

habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização da aprendizagem 

matemática, com base na análise de situações da vida cotidiana, de outras áreas do conhecimento e da 

própria Matemática. Os processos matemáticos. de resolução de problemas, de investigação, de 

desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade 

matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de 

todo o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o 

desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático: raciocínio, 

representação, comunicação e argumentação.”5 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 6 

1. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e atuar no mundo, 

reconhecendo também que a Matemática, independentemente de suas aplicações práticas, favorece o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir 

argumentos convincentes.  

2. Estabelecer relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática 

(Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento e 

comunicá-las por meio de representações adequadas.  

                                                             
5 BNCC, págs 221 e 222; MEC/2017 

6 BNCC, págs 223; MEC/2017 
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3. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e 

culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para 

interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.  

4. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 

diretamente relacionadas com o aspecto prá- tico-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 

conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens: gráficos, tabelas, esquemas, além de texto 

escrito na língua materna.  

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e 

resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e 

resultados.  

6. Agir individual ou cooperativamente com autonomia, responsabilidade e flexibilidade, no 

desenvolvimento e/ou discussão de projetos, que abordem, sobretudo, questões de urgência social, 

com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de 

opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.  

7. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e 

desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para 

problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada 

questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles.  

8. Sentir-se seguro da própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.  

9. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de 

diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para 

solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive 

com impactos no mundo do trabalho.  

 

CONCLUSÃO 

Os dados até aqui expostos evidenciam urgência na direção de políticas públicas, mecanismos de acompanhamento, 

estratégias de formação docente em serviço, reformas educacionais e outros dispositivos que resultem na melhoria 

da qualidade da educação da escola pública no Brasil, pois atualmente já sofremos os danos sociais e econômicos 
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por não prover a população das garantias de acesso a competências e habilidades dos estudantes que só a escola 

pode propiciar, e assim alcançar uma população melhor preparada para o acesso aos seus direitos cidadãos. A 

publicação de uma nova base comum curricular para o país parece ser uma iniciativa louvável na direção do 

investimento por parte das escolas naquilo que é o mínimo denominador comum para as aprendizagens na 

escolaridade regular – apesar de já termos, antes, documentos que também previam estas metas, como os 

parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes nacionais curriculares, adendos estes à  LDB – lei de diretrizes e 

bases nacional. Ter em mãos um documento que contou com gigantesco investimento para balizar o conteúdo a ser 

conquistado pelos alunos a nível nacional coloca o Brasil e seus gestores em educação convocados, preocupados e 

empenhados mais uma vez com metas a serem alcançadas. Metas estas que necessitam agora serem revertidas para 

as avaliações nacionais (ANA, PROVA BRASIL E SAEB), de modo que o conteúdo previsto na BNCC seja indicado pelo 

conteúdo avaliado e refletido no IDEB. Para um pais de 28 milhões de estudantes na rede pública de ensino nos 

segmentos de Ensino Fundamental  1 e 2, as metas não são nada simples.  

 

As avaliações nacionais (PROVA BRASIL/SAEB), aliás, iniciativas jovens, porém, altamente válidas, colocam nosso país 

para acompanhar mais de perto e sistematicamente suas escolas através dos resultados de seus alunos. O IDEB 

alcançado em sua última aferição em 2015,  sinaliza crescimentos, embora bastante discretos, porém dentro das 

metas estipuladas pelo MEC (excetuando, curiosamente, o Ensino Médio), se considerarmos as expectativas do PNE, 

apontam para a urgência dos investimentos e ênfase no compromisso com a escola pública como foco de atenção 

em âmbito nacional, estadual ou municipal das frentes em educação do país. Aliás, vale dizer, as metas colocadas 

pelas avaliações nacionais preveem um índice de aproveitamento deveras distante das metas colocadas na avaliação 

internacional (PISA), onde o Brasil, infelizmente, decresceu na ultima aplicação desta (2015) em relação ao ano 

anterior da mesma (2012), conforme apontado neste documento. Ou seja, muito se tem movimentado na educação 

nacional, mas ainda há muito a percorrer! Se, por um lado a a BNCC é reconhecidamente um caminho, como aponta 

o Ministro da Educação Mendonça Filho e a Secretária Executiva do MEC, Maria Helena Guimarães; por outro lado 

nada foi apresentado a nível nacional no sentido de políticas públicas sobre a formação docente em serviço na 

direção da apropriação deste documento pelos professores na sala de aula, onde a mudança efetivamente acontece, 

restando aos estados e municípios responderem o quanto antes à esta demanda. 

 

Uma das mais importantes e inegáveis  possibilidades para incrementar a escola suas competência e habilidades 

necessárias, é investir na formação docente em serviço. Unanimidade entre os especialistas e gestores apontados 

neste documento, a formação continuada é um caminho que especializa e torna mais técnica a atuação do professor 

no sentido de que possa planejar e de como propor planos de aula para alcançar resultados melhores e demandados 

pela BNCC junto aos alunos. Lembrando que é preciso que esta formação seja voltada para a problemática da 
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aprendizagem ao avaliar o ensino, evitando justificar que a falta de resultados dos alunos seja um problema dos 

alunos e seu entorno sócio-cultural e econômico.  

 

É tempo de olhar de frente para o problema e encarar o desafio. Sem dúvida, um país com alta defasagem 

econômica impacta o desenvolvimento sócio-cultural de sua população; mas já é provado por pesquisas e dados 

estatísticos que os alunos que frequentam a escola púbica, em sua maioria integrantes de nível sócio-econômico 

mais baixo, estão, salvo exceções, de posse plena de suas capacidades cognitivas, podendo avançar normalmente 

em suas aprendizagens, como qualquer criança ou jovem. Basta que sejam estimulados através de propostas 

interessantes, intelectualmente atraentes e desafiadoras; problematizadoras do ponto de vista pedagógico, e 

contextualizadas didaticamente tanto do ponto de vista cognitivo (que apresentem um sentido para serem 

realizadas) quanto dos conteúdos a serem ensinados (abordando e respeitando a lógica do conhecimento que se vai 

ensinar, sem que sejam feitas apenas de forma memorística ou de caráter modelador – através de repetição).  

Além disto, ainda é necessário dotar a escola, os gestores, as equipes técnicas locais e os professores de um 

componente dos mais valiosos na direção de ensinar para aprender: acreditar. 

A educação é uma das únicas vias de acesso à ascensão social e econômica, e, portanto, um direito do cidadão e um 

dever do estado democrático. 

A proposta apresentada a seguir, totalmente conectada com as avaliações nacionais (PROVA BRASIL E SAEB) e com 

as demandas curriculares da BNCC, compromete-se com esta intensa e complexa demanda, no sentido de conseguir 

resultados através da instrumentalização docente e acompanhamento sistemático, promovendo reverberação na 

comunidade escolar como um todo através da reflexão, planejamento, avaliação, replanejamento; utilizando a 

tecnologia como meio de formação em serviço, divulgação de resultados e comunicação entre os diferentes 

protagonistas que podem fazer da escola um lugar de sucesso porque de aprendizagem garantida. 

 

 

 

 

PROGRAMA “MATEMÁTICA EM JOGO” 
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Levando em consideração todo o panorama da educação no Brasil, aqui citado anteriormente em termos de avanços 

de competências de aprendizagens e suas possibilidades de aferição de resultados através das avaliações nacionais, 

o programa MATEMÁTICA EM JOGO entende que é possível colaborar com a escola e o sistema público de ensino a 

partir dos próprios descritores que serão avaliados, e, por isso mesmo, constituem aprendizagens básicas e mínimas 

a serem construídas pelos alunos em casa ano de escolaridade. 

 

Assim começa a apresentação do MAJOG – matemática em jogo, um programa de formação docente em serviço: 

elencando quais conteúdos do ensino da matemática integrantes do currículo orientado elo MEC e avaliado pelos 

descritores nacionais, seus materiais podem potencialmente favorecer ao trabalhar e ajudar o professor a mediar na 

construção e conquistas dos mesmos diante dos alunos. 

 

Sempre trabalhados através de jogos de mesa, os conteúdos do ensino da matemática do programa MAJOG são 

apresentados  a seguir, sinteticamente, na sua relação com os descritores da prova BRASIL: 

 

Proposta Pedagógica do programa MAJOG: 

O propósito que orienta o programa é resgatar o papel do jogo como instância de construção de conhecimento, 

relacionando seu uso com desafios e reflexões que problematizem o saber em “jogo” e permitam as crianças 

identificarem as relações entre esse saber e os conhecimentos escolares.  

 

A ideia é partir de uma situação reconhecida pelas crianças como prazerosa e interessante – o jogo – e explorá-la 

numa sequencia de atividades pensada para propor desafios graduais aos alunos de forma que estes possam 

identificar os saberes e estratégias que põem em ação ao jogar, compreendê-los como conhecimentos e estratégias 

da matemática, discutir como melhor defini-los e elencar quais as estratégias mais adequadas até poder usar todos 

esses saberes em contextos independentes do jogo, aprendendo, com isso, a matemática escolar. 

 

 

 

 

O jogo e seu lugar na aprendizagem 

 

Falar de jogo enquanto instância educativa é falar de uma história tão antiga quanto a da humanidade. A espécie 

humana, em todas as épocas e em todas as culturas construiu muitas e variadas formas de jogar, permitindo, tanto 
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aos mais novos se apropriarem de saberes culturais importantes – muitas vezes essenciais para sua inserção naquela 

determinada sociedade –,  quanto aos já adultos usufruírem de um espaço de lazer e descanso. 

 

Segundo Ortiz (2005), um estudioso espanhol deste tema, as próprias características do jogo o constituem como um 

excelente veículo de aprendizagem e comunicação, especialmente para as crianças, que têm a oportunidade de 

envolver-se com a própria aprendizagem, participando ativamente de todo o processo educativo. Esse autor ressalta 

que o acesso ao jogo ao longo do processo educativo é considerado hoje um direito inalienável, segundo a 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças: “A criança desfrutará plenamente do jogo e das diversões, que 

deverão estar orientados para finalidades perseguidas pela educação; a sociedade e as autoridades públicas se 

esforçarão para promover o cumprimento desse direito.”7 

 

A par destes aspecto históricos, sociais e antropológicos, a Psicologia do Desenvolvimento também ressalta a 

importância do acesso da criança ao jogo, agora do ponto de vista da garantia de condições para o desenvolvimento 

pleno e acesso a boas condições de aprendizagem.  

 

Macedo (2003), discute em seu texto “Os jogos e sua importância na escola” como o jogo está, segundo a teoria 

piagetiana, intimamente imbricado no processo de desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, o desenvolvimento 

de cada indivíduo é marcado por três grandes instâncias de jogo: os jogos de exercício – em que a assimilação de 

novos conhecimentos, sobre si e sobre o mundo que o cerca, dá-se na forma do prazer da repetição dos primeiros 

hábitos –, o jogo simbólico – em que a criança se apropria de conhecimentos sobre o mundo, e conhece mais sobre 

si, a partir da atribuição de diferentes significados aos objetos e as suas ações, em fantasias, em faz-de-contas, na 

possibilidade de viver diferentes histórias – e os jogos de regras, em que o “como fazer” do jogo é sempre o mesmo, 

regulamentando uma interação entre pares – nesses jogos, a criança se depara com o desafio de se apropriar das 

regras e encontrar estratégias para vencer dentro do universo de possíveis criado pelo jogo. 

 

Essas três instâncias de jogo, além da importância que desempenham em alguns momentos chave do 

desenvolvimento humano, são parte de cada um de nós, parte de nossa história pessoal e da nossa relação com o 

mundo e por isso, em maior ou menor grau, continuam presentes ao longo de nossas vidas.  

Para a criança, em idade escolar, o jogo, nas suas diferentes formas, é uma excelente via de acesso à novos 

conhecimentos, porque além de tornar significativo o encontro com novos saberes, também cria um contexto em 

                                                             
7 Ortiz, J. P. In: Múricia, J.A.M. (e col.). Aprendizagem através do jogo. Porto Alegre: Editora Artmed, 2005. (página 10) 
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que se apoderar desses conhecimentos tem uma razão mais próxima do ponto de vista infantil, além da razão que a 

escola sempre lhe apresenta, que é ter sucesso na vida futura, como diz Macedo: 

 

 “Compreender melhor, fazer melhores antecipações, ser mais rápido, cometer menos erros ou 

errar por último, coordenar situações, ter condutas estratégicas etc. são chaves para o sucesso. 

Para ganhar é preciso ser habilidoso, estar atento, concentrado, ter boa memória, saber abstrair, 

relacionar as jogadas todo o tempo. Por isso, o jogo de regras é um jogo de significados em que o 

desafio é superar a si mesmo ou ao outro.”8 

 

Assim, dar ao jogo um justo lugar dentro da escola, relacionando-o com conteúdos importantes de aprendizado, é 

uma forma de respeitar a forma como as crianças aprendem, dando a todos os alunos a chance de se relacionarem 

com o conhecimento de uma forma mais prazerosa, mais significativa, mais produtiva.  

A Matemática é uma área privilegiada para esse (re)encontro entre jogo e educação. Muitos jogos, no decorrer da 

história da humanidade, colocaram conteúdos matemáticos em questão. A contagem, presente nos mais variados 

jogos de percurso, o cálculo mental, necessário para vencer no “joelback” ou no “fecha a caixa”, a antecipação e 

raciocínio espacial presente nos jogos de batalha naval,  são exemplos do longo relacionamento entre Matemática e 

jogos.  

 

A proposta desse programa é apresentar à crianças e professores um conjunto de jogos, tanto novos quanto 

tradicionais, que permitam o aprendizado de conteúdos essenciais à vida escolar das crianças. Para isso, cada jogo é 

pensado como disparador e alimentador de uma sequencia de atividades que permita aos alunos se apropriarem de 

conhecimentos matemáticos, usando-os de forma consciente e com segurança. 

 

Formato do programa 

O programa contará com: 

1 - Kit do aluno (Livro do Aluno) 

2 - Kit do professor (Livro do Professor + Livro do Aluno)  

3 - Kit de Jogos Escolares  

4 - Formação em serviço. 

 

                                                             
8 Macedo, L.. Os jogos e sua importância na escola. In: Macedo, L., Petty, A. L. S. e Passos, N.C.. Quatro cores, senha e dominó. São Paulo: casa 

do Psicólogo, 2003. (página 135) 
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1 – Kit do Aluno (Livro do Aluno) 

O material do aluno se constituirá num livro consumível com as 4 sequências de atividades (uma para cada 

jogo) pensadas especialmente para seu ano escolar. Também farão parte atividades onde os alunos terão a 

oportunidade de vivenciar situações de reflexão sobre alguns momentos do jogo. Os jogos serão utilizados em 

sala de aula, com as crianças agrupadas proporcionando intercâmbio de ideias e saberes, confronto de 

hipóteses, soluções compartilhadas de conflitos e desafios, entre outros. O livro poderá ser encaminhado para 

casa para que os alunos realizem algumas propostas a partir de sistematizações realizadas em classe.  

O material não substitui o livro didático, porém seu uso levará a importantes aprendizagens matemáticas 

para o ano escolar em questão.  

2 - Kit do Professor (Livro do Aluno + Livro do Professor) 

O livro do professor foi organizado da seguinte forma: 

     - 1 texto introdutório sobre as perspectivas atuais sobre o ensino da matemática e suas relações com a 

proposta desta coleção. 

     - 1 capítulo apresentando elementos fundamentais da didática da matemática hoje (situações de 

aprendizagem – didáticas e a-didáticas –, organização do tempo didático, organização social da classe, 

intervenções do professor etc.). 

     - 1 capítulo sobre jogos. 

     - 1 capítulo para cada jogo proposto para o ano escolar em questão, contendo a descrição do jogo (e dos 

conhecimentos em questão) e uma sequência didática minuciosamente detalhada para o professor explorar o 

potencial de apresentado pelo jogo, além de pautas de avaliação que lhe permitam acompanhar esse 

processo. 

 

3 - Kit de Jogos Escolares  

O programa disponibiliza um conjunto de jogos que integra os kits de cada ano da escolaridade, na proporção 

de 4 jogos para 6 alunos por escola.  A grade de conteúdos desses jogos está em total consonância com os 

conteúdos propostos pelo MEC em seus documentos norteadores para os estados e municípios (PCN, RCN), e 

também com a matriz de referência para as aprendizagens no ensino fundamental que orienta a PROVA BRASIL e 

o SAEB.  
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Para cada ano escolar (4 e 5 anos da Educação Infantil e 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I) serão 

propostos 4 jogos, correspondentes aos eixos do conhecimento matemático: 

2 jogos para o eixo de números e operações. 

1 jogo para o eixo de espaço e forma. 

1 jogo para o eixo de grandezas e medidas. 

Sabemos que o cálculo mental e o registro de informações permeia muito dos eixos apresentados acima, e por 

este motivo este será um conteúdo transversal e problematizado em muitas das propostas e reflexões. 

 

A seguir apresentamos o conjunto de jogos que integra os kits de cada ano da escolaridade e os conteúdos 

matemáticos9 que cada jogo permite trabalhar. 

 

4 anos  - SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

EIXO JOGO CONTEÚDOS MATERIAIS 

Números e 

Operações 

Jogo gol a gol  Comparação de quantidades 

 Registro de quantidades 

 Tabuleiro de madeira 

com ilustração de um 

campo de futebol 

aplicada 

 Fichas de madeira 

(simples e duplas) 

 Tacadeiras 

  

                                                             
9  A grade de conteúdos aqui exposta esta em total consonância com os conteúdos propostos pelo MEC em seus documentos 

norteadores para os estados e municípios (PCN, RCN), e também com a matriz de referência para as aprendizagens no ensino 

fundamental que orienta a PROVA BRASIL e o SAEB. 
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Números e 

Operações 

Jogo dos 

passageiros 

 Reconhecimento da configuração do dado 

 Comparação de quantidades 

 Procedimentos de contagem para resolver 

problemas que envolvem comparar quantidades 

 Tabuleiro de madeira 

com ilustração de ruas. 

 4 peças com aplique de 

ônibus tridimensionais 

 Fichas coloridas 

Números e 

Operações 

Jogo dos 

quadrados 

 Reconhecimento da configuração do dado 

 Resolução de problemas que envolvem o 

registro numérico e comparação de quantidades 

 Resolução de situações que exigem a união de 

duas coleções 

 Tabuleiros coloridos, 

com 25 casas  

 Fichas com as mesmas 

quatro cores dos 

tabuleiros 

 Dado de quantidade - 1 

 Dado numérico- 1  

Espaço e 

Forma 

Jogo das 

coordenadas 

 Ampliação e enriquecimento de informações, 

referências e relações acerca do conhecimento 

espacial, a partir da interação com posições, 

coordenadas e pontos de vistas propostos pelo 

“Jogo dos Quadrados”;  

 Construção de sistemas de referência 

progressivamente mais eficazes para descrever e 

representar posições e pontos de vista, a partir 

de análise e reflexão na troca com os iguais e 

mediadas pelo professor e na relação com 

problemas reais colocados pelas tarefas do jogo;  

 Contato com a representação como possibilidade 

de substituição da ação direta e percepções 

imediatas dos objetos, oral ou graficamente, 

para si mesmo ou para os colegas, na 

reprodução de desenhos propostos pelas 

cartelas do jogo;  

 Emprego de instâncias de comunicação variadas 

para descrever posições no espaço e pontos de 

vista sobre a localização das peças do jogo, seja 

oralmente ou em registros gráficos (desenhos, 

esquemas e planos), promovendo progressiva 

construção de vocabulário e linguagem 

 Cartelas-modelo com 

figuras diferentes. 

 Peças em madeira para 

formar as figuras. 

 Dois tabuleiros em 

madeira. 
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específica para tal . 

 

 

 

 

5 anos - SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

EIXO JOGO CONTEÚDOS MATERIAIS 

Números e 

Operações 

Batalha 

simples 

 Comparação e ordenação de números 

 Regularidades do sistema numérico 

 Procedimentos de contagem 

 48 cartas numeradas 

de 1 a 12 (4 de cada 

valor)com bolinha 

representando a 

quantidade; 

 1 jogo de cartas 

numeradas de 1 a 99; 

 12 cartas da ordem das 

centenas. 

 

Números e 

operações 

Trilha  Reconhecimento da configuração do dado 

 Resolução de problemas numéricos em relação à: 

contagem, soma de dados, leitura, escrita e 

comparação de números 

 

 Tabuleiro numerado de 
1 a 50 

 Pinos coloridos 
 Dados numéricos 
 Dados de quantidades 

Números e 

operações 

Sjoelbak  Resolução de problemas numéricos que envolvam 

pequenas somas e comparação entre quantidades 

 Construção de um repertório inicial de cálculos 

memorizados 

 Resolução de problemas que envolva o registro de 

pontos 

 Tabuleiro com quatro 

canaletas 

 Fichas redondas de 

madeira 

Espaço e 

Forma 

Jogo dos 

mosaicos 

  Análise de algumas características das formas: lados 
retos ou curvos; quantidade de lados; igualdade do 
comprimento dos lados; ângulos retos; etc.  

  Identificação de relações entre diferentes figuras 
geométricas.  

 cartelas-modelo com 

figuras diferentes. 

 peças em madeira para 

formar as figuras. 

 dois tabuleiros em 

madeira. 

 

 

 
1o ano - SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 
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EIXO JOGO CONTEÚDOS MATERIAIS 

Números e 

Operações 

Jogo do 

castelo 

 Interpretação e produção de 

notações numéricas convencionais, 

assim como a vinculação entre a 

notação numérica e as operações a 

ela subjacentes. Debate e circulação 

de informações sobre a numeração 

escrita. 

 Quadro numérico de 0 

a 100 reproduzindo um 

castelo( madeira e em 

folha pequena). 

 “Portas” com 

pontuação de 1 a 4 

escrita no verso. 

Grandezas  

E 

Medidas  

Nº e 

Operações 

Super carta 

mamíferos 

em extinção 

 Resolução de problemas que 

envolvam a comparação de nºs de 

diferentes quantidades de dígitos em 

diferentes contextos  

 Baralho com cartas de 

animais em exposição 

Espaço  

e  

Forma 

Jogo do Sitio  Localização de objeto em função das 

relações espaciais entre os elementos 

que compõem um cenário. 

Interpretação de referências dadas 

para reproduzir uma situação 

espacial determinada. Elaboração de 

um vocabulário adequado para  

comunicar as relações espaciais entre 

os objetos. 

 Tabuleiro com imagens 

de fundo rural 

 Miniatura de animais e 

construções da fazenda 

 

Tratamento 

da 

Informação 

e nºs e 

operações 

Dados 

coloridos 

 Registro de quantidades; Utilização 

de nºscomo memória de quantidade; 

Produção de tabela simples; Leitura 

de tabelas simples para responder 

questões a partir das informações 

apresentadas. 

 

 Dados com as cores 

(amarela, vermelha, 

azul e branca) 

 

2o ano - SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 

 

EIXO JOGO CONTEÚDOS MATERIAIS 

Números e 

Operações 

Batalha de 

composição 

 Comparação e ordenação de números. 

 Regularidades do sistema numérico (valor 

Posicional). 

 Cartas numeradas de 0 a 9 

 10 cartas de cada 

Tratamento 

da 

Bingo  Sistema de numeração decimal 

(regularidades na série numérica, 

 Peças numeradas de 1 a 

99.  
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Informação 

E  

Números e 

operações 

interpretação e produção de escritas 

numéricas, escalas ascendentes e 

descendentes). 

 Leitura de tabelas (cartela bingo). 

 Saquinho para sortear. 

 Tabela para marcar 

números sorteados. 

 Cartelas para jogar. 

Números e 

operações 

Roletas  Somas e subtrações utilizando o cálculo 

mental; Memorização de cálculos que 

envolvam os fatos básicos da adição e 

subtração; Cálculo já memorizados para fazer 

somas e subtrações com números redondos 

Alguns sinais matemáticos (+1-1=); A 

propriedade comutativa. 

 Roletas com faces de 0 a 

10 e de 10 a 100 grandes e 

pequenas. 

Espaço e 

Forma 

Tangran  Comparação e classificação de algumas 

características das fig. Geométricas planas: 

quantidade de lados e de vértices. 

 Composição e decomposição de figuras. 

 Descrição e interpretação da posição de 

figuras geométricas planas em uma figura 

maior. 

 Identificação de algumas figuras geométricas 

planas tais como: quadrados, retângulo, 

triângulo e paralelogramo. 

 Jogo do tangran  

cartelas modelo. 

 

 

3o ano - SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 
 

EIXO JOGO CONTEÚDOS MATERIAL 

Números e 

Operações 

Dados 

Mágicos  

 Decomposição dos números baseados na organização 

decimal do sistema; Valor posicional; Interpretação 

da informação contida na escrita de número; 

Procedimento de cálculo relacionado ao valor 

posicional. 

 Dados coloridos 3 

ou 4 

 

Grandezas 

e Medidas 

Jogo do caixa  Características Sistema Monetário 

 Resolução de problemas que envolvam cálculos 

mentais exatos e aproximados em diferentes 

contextos 

 Cédulas e moedas 

vigentes no país. 

 dado com 

instruções 

 cartas numeradas. 

Números e O mais perto  Características Sistema de Numeração Decimal 

 Comparação de números; Estratégias de cálculos 

 Cartões 

numerados de 0 a 
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Operações possível  (mental, exato e aproximado) para calcular a 

diferença entre os nºs de 3 algarismos. 

9. 

 Cartões com 

“números alvo” 

(centenas) 

Espaço e 

Forma 

Adivinhar 

figuras 

 Identificação e nomeação de figuras geométricas 

planas e alguns de seus elementos; Conhecimento 

das relações entre diferentes características das 

figuras geométricas planas. 

 

 Cartelas com as 

figuras 

geométricas 

diversas 

 

 

4o ano - SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1 

EIXO JOGO CONTEÚDOS MATERIAIS 

Números e 

Operações 

Carta de cores  Decomposição dos números baseados na organização 

decimal do sistema de numeração.  

 Valor posicional. 

 Interpretação de escrita dos números. 

 Multiplicação e a divisão por 10, 100 e 1000. 

 Cartas coloridas 

numeradas de 0 a 

15. (5 cores) 

 

Números e 

Operações 

Supercarta 

Países do 

mundo 

 Resolução de problemas que envolvam a comparação 

de números grandes em diferentes contextos.  

 Cartas com dados 

de países do 

mundo 

Espaço e 

Forma 

Mensagem 

com figuras 

 Identificação e nomeação dos sólidos geométrico e 

alguns de seus elementos; Conhecimentos das 

relações entre diferentes características dos sólidos 

geométricos (bases, faces, vértices e arestas)  

 Conjunto de 

sólidos 

geométricos (8) 

 

Números e 

operações  

Quatro em 

linha 

 Ampliação de repertório de cálculos de memória e 

estratégias de cálculo mental em situações de 

multiplicação; Possibilidades de chegar a um 

produto, mesmo não sabendo a tabuada envolvida; 

Propriedades comutativa e associativa da 

multiplicação. 

 Tabuleiro com 

resultados de 

multiplicação 

(grande). 

 Tabela com 

números a 

multiplicar 

(pequeno). 

 Peões. 

 

5o ano - SEGMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL 1  

EIXO JOGO CONTEÚDOS MATERIAIS 



   

GRUPO MOVIMENTA S.A. 

Alameda Grajaú, 129 / 601 – CEP 06454-050 – Alphaville - Barueri - SP  
Tel.: +55 (11) 4193-2277 - www.grupomovimenta.com.br 
CNPJ: 14.619.967/0001-60 

 

 

Números e 

Operações  

Caracol do resto   Ampliação de repertório de cálculos de 

memória e estratégias de cálculo mental 

em situações de divisão; Estimativa do valor 

do resto nas divisões avançando na 

compreensão da relação D= cxd+r 

 Tabuleiro 

 Pinos 4 

 Dados 2 

 

Números e 

operações / 

Tratamento da 

Informação 

Descobrir a carta  Cálculo mental do campo multiplicativo por 

meio da ampliação e construção de um 

repertório de resultados conhecidos de 

multiplicação. 

 Cartas numeradas 

de 1 a 9 e também 

nos valores de 10, 

100, 200, 25, 50, 15 

e 75 

 Tabela de 

Pitágoras. 

Espaço e Forma Puzzle – jogo de 

ampliações  

 Constante de proporcionalidade (na forma 

de fração, decimal ou porcentagem). 

 Novos usos dos números decimais e 

porcentagem agora no contexto da 

proporcionalidade 

 Quebra –cabeça de 

figuras geométricas 

Números e 

operações  

Batalha de 

frações  

 Relação entre as representações decimal e 

fracionária dos números racionais. 

 Comparação de frações e números decimais 

 Equivalência entre frações 

 Cartas numeradas 

com frações e nºs 

decimais. 

 
 
4 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO: SIMULAÇÃO 
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM SERVIÇO  

 
PÚBLICO ALVO:  

ALUNOS, PROFESSORES, COORDENADORES E EQUIPE TÉCNICAS que atuam com as classes de 4 e 5 anos do 

segmento de educação infantil e 1os aos 5os anos do segmento de ensino fundamental. 

CARGA HORÁRIA: 

Estipulada através de demanda da rede local a partir da combinatória de ações formativas oferecidas pela 

equipe de técnicos especialistas do programa MATEMÁTICA EM JOGO. 

As ações propostas pelo programa MATEMÁTICA EM JOGO podem ser selecionadas e organizadas em sua 

estrutura, sistemática e cronograma pelas equipes técnicas da rede local em total parceria e integração com as 

agendas vigentes das ações e rotinas da própria secretaria de educação. 
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Para compor a programação deste modo VERSÁTIL as estratégias formativas foram planejadas com dupla 

função: para que tenham sentido quando interligadas promovendo o aprofundamento dos conteúdos e para 

que tenham sentido em si mesmas, caso necessitem existir isoladamente. Conhecer as ações a seguir é a melhor 

forma de entender como funcionam para compor a dinâmica proposta para a formação docente em serviço do 

programa MATEMÁTICA EM JOGO. 

AÇÕES DO PROGRAMA MATEMÁTICA EM JOGO: 
 
1. EVENTO DE ABERTURA: 

Com o objetivo de inaugurar o programa MATEMÁTICA EM JOGO em situação de encontro, celebração e 

sensibilização da comunidade educadora da rede local, são propostos os eventos a seguir.  

QUALQUER DOS EVENTOS ABAIXO DESCRITOS NOS ITENS A,B e C PODEM SER REALIZADOS SEPARADAMENTE OU 

COMBINADOS. OU SEJA: É POSSÍVEL REALIZAR APENAS UM DELES, DOIS DELES OU OS TRÊS EM CONJUNTO. 

 

(A) PALESTRA :  

Freqüência desta ação: uma única vez 

Carga horária: 1h30 

Conteúdo: PORQUE JOGAR PARA APRENDER MATEMÁTICA? PORQUE ORGANIZAR OS CONTEÚDOS 

MATEMÁTICOS EM SEQUENCIAS DIDÁTICAS? 

Estratégia de formação: em situação de grande platéia e aula expositiva curta, é realizada a apresentação dos 

princípios teóricos que embasam o programa MATEMÁTICA EM JOGO 

 

(B) FESTIVAL DE PROJETOS:  

Freqüência desta ação: uma única vez 

Carga Horária: 4hs 

Conteúdo: apresentação “relâmpago” da coletânea de projetos e os respectivos conteúdos matemáticos 

abordados pelos jogos e seqüências didáticas que os acompanham, ano a ano da escolaridade, no programa 

MATEMÁTICA EM JOGO. 

Estratégia de formação: em pequenos grupos, é realizada de modo sintético e através de breves situações 

vivenciais (jogar) a apresentação da coletânea dos jogos e das orientações didáticas que os acompanham, 

tratando da relação projeto x jogo x conteúdo-foco. Nesta ocasião são apresentados todos os projetos e jogos 

escolhidos para o trabalho na rede local, favorecendo a visão da área de modo dinâmico e amplo dentro do 

segmento e/ou da série em questão, principalmente do ponto de vista da continuidade curricular. 
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( C) MESA REDONDA: 

Freqüência desta ação: uma única vez 

Carga horária: 3h 

Conteúdo: disparo e abertura do programa MATEMÁTICA EM JOGO através do diálogo direto entre especialista 

acadêmico e educadores da rede local abordando preocupações, demandas e temas específicos sugeridos 

diretamente pela rede local.  

Estratégia de formação: em situação de pequena platéia e exposição breve seguida de debate, são realizadas 3 

falas seguidas de tempo disponível com microfone aberto ao público para interação produtiva e real entre os 

convidados da mesa debatedora e o público em geral presente no debate.  

 

2. APRESENTAÇÃO DAS SEQUENCIAS DIDÁTICAS  

Com o objetivo de explicitar os conteúdos matemáticos abordados jogo a jogo, série a série, tratados no 

programa MATEMÁTICA EM JOGO, de modo que a comunidade local conheça o material livro do professor, 

caderno do aluno e jogo, sua estrutura e sua dinâmica de funcionamento em sala de aula, junto aos alunos. O 

foco desta ação formativa é habilitar a equipe docente e técnica da rede de ensino local a fazer uso autônomo, 

porém instrumentalizado do programa MATEMÁTICA EM JOGO em suas rotinas pedagógicas como disparador 

e mediador das aprendizagens. 

QUALQUER DOS EVENTOS ABAIXO DESCRITOS NOS ITENS A,B e C PODEM SER REALIZADOS SEPARADAMENTE OU 

COMBINADOS. OU SEJA: É POSSÍVEL REALIZAR APENAS UM DELES, DOIS DELES OU OS TRÊS EM CONJUNTO. 

 

 

(A) SEMINÁRIO  

Freqüência desta ação: uma única vez 

Carga horária: 3h 

Conteúdo: apresentação da seqüência didática do ano da escolaridade em questão na íntegra, incluindo a 

vivência do jogo que a acompanha ilustrada pelo caderno do aluno. 

Estratégia de formação: em situação de pequenos grupos para estudo e interação, é realizada a apresentação da 

sequência didática+jogo+caderno do aluno para os educadores que irão trabalhar diretamente em sala de aula 

com determinado ano da escolaridade. 

 

(B) OFICINA SIMULTÂNEA DE PROJETOS 

Freqüência desta ação:  mínimo de 1 e máximo de 4 encontros durante o 1º mês do programa. A quantidade de 

encontros desta ação depende da quantidade de projetos adquiridos por cada rede de ensino. 
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Carga horária: 4h 

Conteúdo: apresentação das seqüências didáticas de cada ano da escolaridade em situação exclusiva de vivência 

do jogo que as acompanham, ilustradas com exemplos do caderno do aluno. 

Estratégia de formação: em situação de pequenos grupos para vivência, jogo e interação direta educador-

formador, é realizado o jogo de cada série em oficinas de 30 minutos mediadas por um capacitador especialista 

do programa MATEMÁTICA EM JOGO. Ao final de cada meia hora o participante da oficina muda de sala ou 

grupo para conhecer e vivenciar um novo jogo. Após as 4 hs, cada participante terá vivenciado 8 jogos que 

integram o programa de formação e que tenham sido selecionados pela rede local.  

 

(C) TEMATIZAÇÃO DE JOGOS MEDIADOS POR VÍDEOS  

Freqüência desta ação:  mínimo de 1 e máximo de 4 encontros durante o 1º mês do programa. A quantidade de 

Carga horária: 3h 

Conteúdo: apresentação sintética da seqüência didática do ano da escolaridade em questão, incluindo a vivência 

do jogo que a acompanha por grupos de alunos da própria rede. 

Estratégia de formação: em situação de pequenos grupos para estudo e tematização, é realizado o jogo para os 

próprios alunos em situação de aula mediada pelo capacitador especialista do programa matemática em jogo 

em parceria com o professor. Esta aula será filmada e posteriormente tematizada na oficina também com a 

mediação do capacitador. 

EM TEMPO: a participação dos alunos e professores da própria rede é totalmente opcional e voluntária, 

planejada pela equipe técnica da rede de ensino local em parceria com a coordenação pedagógica e de gestão 

do programa MATEMÁTICA EM JOGO. Para que a situação de jogo em aula ocorra são realizadas anteriormente 

reuniões e encontros de planejamento direto com os professores. 

 

 

3. IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS EM AÇÃO DIRETA NA SALA DE AULA 

Com o objetivo de tematizar e aprofundar os conteúdos matemáticos do programa MATEMÁTICA EM JOGO, 

de modo que a comunidade de educadores local se torne, progressivamente, mais conhecedora e 

instrumentalizada para o trabalho nesta área ao longo de modo a intervir junto aos alunos de modo seguro, 

intencional e eficiente para a realização do planejamento das aulas ao longo de todo o currículo da 

escolaridade básica.O foco desta ação formativa é implantar e acompanhar as sequencias didáticas propostas 

em ação no programa bem como os conteúdos de ensino aprendizagem enfocados por estas. 

 

(A) GRUPOS DE ESTUDO e ACOMPANHAMENTO PARA PROFESSORES 
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Freqüência desta ação: cada módulo tem duração de 4 meses, com 1 encontro mensal, sendo que a formação 

completa do programa MATEMÁTICA EM JOGO se dá em 4 módulos. 

Carga horária: 3h 

Conteúdo: acompanhamento e tematização das etapas da seqüência didática ao longo de sua aplicação direta na 

sala de aula junto aos alunos. 

Estratégia de formação: em situação de pequenos grupos para estudo e análise das intervenções didáticas, é 

realizado o acompanhamento da seqüência didática diretamente nas salas de aula da própria rede. O registro 

das aulas pode ser feito de forma simples com equipamentos para uso doméstico ou por escrito, através de 

relatos dos professores. As aulas registradas podem ser feitas autonomamente pelo professor ou em parceria do 

professor com o coordenador da rede local, ou ainda em parceria com o professor especialista do programa 

MATEMÁTICA EM JOGO. Serão abertas inscrições para a participação nesta ação e, dependendo da demanda 

existente na própria rede, podem ser formados grupos de professores organizados por ano da escolaridade em 

separado ou em conjunto. 

  

EM TEMPO: para que esta ação aconteça é indispensável a composição de uma rede de 

formadores/coordenadores locais que irão receber formação e acompanhamento dos técnicos do programa 

MATEMÁTICA EM JOGO em encontros mensais de 8 a 16 horas. Durante estes encontros, os coordenadores 

locais serão orientados a atuar em 3 frentes como mediadores do programa de formação em serviço: aulas em 

parceria com o professor seguida de relatório, reuniões individuais e ou de grupos, leitura e comentários de 

registros reflexivos do professor. Todas estas atuações serão foco do acompanhamento mensal com os 

formadores especialistas, caracterizando a formação de educadores multiplicadores na rede local. 

  

(B) GRUPOS DE ESTUDO e ACOMPANHAMENTO PARA COORDENADORES 

 

idem ação (A) onde o grupo representante é composto de coordenadores e/ou técnicos locais, criando uma rede 

de formação de formadores locais, também com vistas à formação de multiplicadores. 

 

(C) OFICINAS TEMÁTICAS  

 

Freqüência desta ação: cada módulo tem duração de 4 meses, com 1 encontro mensal, sendo que a formação 

completa do programa MATEMÁTICA EM JOGO se dá em 3 anos 

Carga horária: 3h 
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Conteúdo: apresentação dos principais conteúdos da matemática que embasam as seqüências didáticas do 

programa MATEMÁTICA EM JOGO e o currículo proposto pelo MEC. Serão abertas inscrições para a participação 

nesta ação e, dependendo da demanda existente na própria rede, podem ser formados grupos de professores 

organizados por ano da escolaridade em separado ou em conjunto. 

 

Estratégia de formação: em situação de pequenos grupos para estudo e vivência dos jogos são propostas 

situações modelares apresentadas pelas seqüencias didáticas e pelo caderno do aluno do programa 

MATEMÁTICA EM JOGO em oficinas que tem começo e fim em si mesmas, podendo o professor optar por 

participar de 1,2,3 ou 4 oficinas. 

 

4. FECHAMENTO E AVALIAÇÃO  

QUALQUER DOS EVENTOS ABAIXO DESCRITOS NOS ITENS A,B, C, D OU E PODEM SER REALIZADOS SEPARADAMENTE OU 

COMBINADOS. OU SEJA: É POSSÍVEL REALIZAR APENAS UM DELES, DOIS, TRÊS, QUATRO OU CINCO DELES EM CONJUNTO. 

 

(A) AVALIAÇÃO DE ALUNOS – grupo controle – atividades mensais durante os 4 meses do projetos /só oferecidas  

para redes que tem grupo de acompanhamento em ação e/ou coordenadores locais nomeados 

(B) APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS EM SITUAÇÃO DE PALESTRA  

(C) EVENTO DE JOGOS NAS ESCOLAS COM AS FAMÍLIAS 

(D) SIMPÓSIO INTERNO COM APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS – PROPOSTO A PARTIR DO MÓDULO II  

(E) SEMINÁRIO COM ESPECIALISTA DA UNIVERSIDADE NACIONAL OU INTERNACIONAL 
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