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JUSTIFICATIVA: Os jogos são situações privilegiadas para a aprendizagem de muitos 

conteúdos da matemática. Em sala de aula já foram elencados os jogos adequados aos 

conteúdos e objetivos, as crianças já estão jogando com o professor e entre elas, poder 

levar o jogo para casa e brincar com pais, irmãos e outras pessoas vai potencializar os 

saberes procedimentais e ampliar a aprendizagem. 

 

JOGOS: Jogos de percurso com um único caminho com intervalos de 1 a 50 e de 1 a 

100.  Sugestões: o porquinho quer chegar na casa de madeira, Chapeuzinho quer chegar 

na casa da vovó ou qualquer outra tema da literatura ou de personagens conhecidos.  Os 

jogos com 100 casas serão acompanhados de 2 dados. 

 

OBJETIVOS: Recitar a sequência numérica. 

                      Ampliar a recitação.  

                      Avançar na contagem termo a termo, respeitando a ordem convencional da 

série. 

 

 

CONFECÇÃO DOS JOGOS: Podem ser confeccionados em ½ da cartolina com gravuras 

ou imagens de revistas ou de livro de história que já perdeu tal função.  Passar contact 

transparente.   

Também podem ser confeccionados com tecido (algodão cru), nesse caso as 

imagens são desenhadas com lápis grafite e coloridos com giz de cera.  Os números e 

contornos com caneta própria de tecido. 

Os dados e os marcadores (peões) devem ir em potes com tampa (do tipo de 

fermento em pó).  Podem ser utilizadas tampinhas de garrafa PET como marcadores, mas 

os brinquedinhos (do tipo que vai em saquinho surpresa) fazem mais sucesso. 

 

 

ENCAMINHAMENTOS: O professor disponibilizará pelo menos 8 jogos de percurso para 

empréstimos.  

 Providenciar bilhete orientando as famílias sobre como funcionará o empréstimo e 

a regra do jogo, que vai na caixa ou pasta de empréstimo, junto com o jogo. 

Duas vezes por semana, as crianças farão o empréstimo, com o prazo para 

devolução de três dias. 

Sugestão: Um grupo fará o empréstimo na segunda-feira e devolverá na quinta-feira. O 

próximo fará o empréstimo na quinta-feira e devolverá na segunda-feira. 


