
 “A travessia do rio” 

A professora Márcia Lacerda Miranda, propôs aos seus alunos do 2º ano do ciclo 

inicial de alfabetização o jogo: “ A travessia do rio”. 

Primeiramente, as regras do jogo foram anotadas no quadro. Depois, a professora 

apresentou o tabuleiro do jogo às crianças e explicou como seria jogado. As crianças 

sentaram-se em duplas e cada dupla tinha um tabuleiro, fichas e dois dados. 

Para que as crianças compreendessem melhor a forma de jogar, a professora 

realizou algumas jogadas com uma aluna. 

De início foi um tumulto só, pois, mesmo tendo sido explicado e demonstrado, os 

alunos não compreendiam e não se entendiam no jogo. Assim, a professora passou pelas 

duplas dando novamente instruções e observando a reação dos alunos. Ela percebeu que 

apenas uma aluna compreendeu que não teria como sair a soma 1 ao jogar os dados e 

perguntou o que poderia fazer. 

As crianças jogaram duas vezes, mas como é um jogo que exige mais tempo para 

compreensão e os alunos ficaram muito ansiosos, será necessário aplicá-lo mais vezes, 

criando algumas situações de registro que façam com que percebam as somas mais 

possíveis e menos possíveis de serem obtidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jogo NIM 

Antes de explicar que se tratava de um jogo, as crianças foram convidadas a 

separarem os 14 palitos, acrescentar um colorido e organizá-los com um elástico. Durante 

essa atividade foram fazendo questionamentos e levantando hipóteses, como, por 

exemplo:  

“Para que são esses palitos?” 

 “Vamos usar o Q.O?” 

“Por que só tem um palito colorido?” 

A professora foi deixando que a curiosidade tomasse conta das crianças. 

Quando foi pedido aos alunos que sentassem em dupla, compreenderam que se 

tratava de um jogo e logo surgiram comentários de como seria realizado. A professora 

explicou que era um jogo parecido com o jogo das varetas, mas que cada jogador poderia 

escolher tirar 1, 2 ou 3 palitos em cada jogada, fazendo assim até sobrasse apenas o 

palito colorido e quem ficasse com ele, seria o perdedor. 

Em poucas rodadas, a maioria dos alunos já foram percebendo que a estratégia 

era que aquele que conseguisse deixar 5 palitos para o adversário realizar sua jogada, 

venceria. Então o jogo ficou mais animado e não queriam parar de jogar. 

Os alunos amaram o jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

JOGO DO PARAQUEDAS 

A professora Márcia Lacerda Miranda, do 2º ano do ciclo inicial de alfabetização, 

ensinou para as crianças o jogo do paraquedas. 

Primeiro ela explicou as regras do jogo, apresentou o tabuleiro do jogo para as 

crianças e esclareceu como seria jogado. As crianças sentaram em grupos de três e  

foram entregues a elas o tabuleiro e dois dados. 

Antes de iniciarem o jogo, a professora realizou algumas jogadas com um aluno, 

para que os demais compreendessem melhor a forma de jogar. 

De início, a professora percebeu que, mesmo tendo sido explicado e 

demonstrado, os alunos ficaram ansiosos para jogar e muitos não prestaram a atenção no 

jogo. Então a professora foi passando pelos grupos, dando novamente as instruções e 

observando a reação das crianças. Ao sentirem-se seguros em relação às regras do jogo, 

iniciavam novamente, envolvendo-se com bastante empolgação. 

Os alunos amaram o jogo e, apesar de ser um jogo voltado para a adição e a 

subtração, alguns se arriscaram a fazer multiplicações quando os valores dos dados eram 

menores. 

 

  



 

Jogo das fichas coloridas 
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