
 

A corrida de paraquedas 

Ao apresentar o jogo à turma, percebi que as crianças 

ficaram envolvidas, entusiasmadas e curiosas para 

saberem como era esse jogo. Pedi que sentassem em 

grupos de três e mostrei o material do jogo. 

O jogo era simples e os alunos compreenderam 

rapidamente as regras. Um ou outro aluno precisou da ajuda do colega para tirar-lhe alguma 

dúvida. 

Sentados no chão, as crianças iniciaram o jogo, que tem por objetivo realizar operações de adição 

e subtração. Jogando as crianças operacionalizaram várias vezes, memorizaram as formas de 

adicionar e subtrair até 12. 

Muitas crianças realizaram as operações com rapidez e autonomia. Outros precisaram contar nos 

dedos e usar outras estratégias. 

Percebi também que mesmo os alunos que mostraram maior dificuldade ficaram mais interessados 

em resolver as operações decorridas do jogo. 

Alguns alunos perceberam que, embora realizassem os cálculos de forma mais rápida, não 

significava que tinham mais chances de ganhar o jogo, porque muitas vezes sua cartela não 

contemplava tais resultados. 

Outros alunos, que não possuem a esportiva para perderem, falaram que não queriam mais jogar  

quando perceberam que outros colegas que já estava quase na final iriam ganhar a partida. 

Houve momentos de discussão das estratégias, reflexão, problematização, soluções possíveis e 

interação entre as crianças. 

Foi muito interessante vê-los nesse processo, ouvindo, dando opiniões e ajudando os colegas.  

Os alunos que têm problema de comportamento também não conseguiram ficar parados no 

mesmo jogo por um tempo mais longo. 

Quando voltamos para a sala de aula os alunos comentaram o que acharam do jogo – segue 

abaixo alguns relatos: 

“Na minha opinião, o jogo é muito interessante nos ensina as operações (matemáticas) sem ter que 
copiar e armar. A gente aprende os fatos da adição e subtração enquanto brincamos. É muito 
divertido esse tipo de aula! Podemos jogar com mais dois amigos“. ( Maria Elisa). 



“O jogo me mostrou que estou rápido nas operações e fiquei todo orgulhoso, e pude ajudar meus 
parceiros que tinham dificuldades para saber o resultado das operações”. (Filipe). 

“Eu achei muito legal, pois ganhei de minha professora. Isto para mim foi o máximo.” (Rayan ). 
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