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Introdução 
 
 

O Projeto intitulado “Jogar, divertir e aprender com a Dona Matemática”, 
será desenvolvido na turma do 2º ano do Ciclo de Alfabetização composta de --
33- alunos.  

 Os alunos reconhecem números até 99 e apesar de apresentam 
raciocínio lógico matemático ,algumas capacidades ainda não estão 
consolidadas. 

Pretende-se, com este trabalho, dinamizar as aulas de Matemática, 
através de um trabalho sistematizado com os jogos matemáticos, pois esse 
componente curricular tem se constituído em um dilema no processo de 
alfabetização, exigindo do professor a modificação de sua prática pedagógica, 
ou seja, a busca de estratégias diversificadas para transmissão dos conteúdos, 
de forma mais lúdica e significativa.  

Propõe-se também, nesse projeto, articular as atividades destinadas à 
alfabetização matemática com as relativas aos processos de alfabetização e 
letramento, utilizando-se de diversas linguagens para o registro, por exemplo, 
das regras dos jogos, das situações vivenciadas em sala de aula. 

Para tal, propõe-se um trabalho integrado com as famílias, utilizando os 
jogos matemáticos Pacto pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC durante o 
.2014 e 2015, buscando assim, alternativas para a obtenção de um melhor 
rendimento no componente curricular Matemática. 

A “Dona Matemática” será uma personagem que acompanhará os 
alunos para casa, juntamente com um jogo da Caixa Matemática da turma.  

 

 

 

 

 

 



Justificativa 

 

 O uso planejado de jogos, em atividades pedagógicas, tem o poder de 
encantar as crianças e favorece uma aprendizagem significativa, dinâmica, pois 
oportuniza a construção de saberes, o confronto de opiniões e elaboração de 
hipóteses sobre os conhecimentos Matemáticos. Como expresso no caderno 1 
do Pacto (Organização do Trabalho Pedagógico/Alfabetização Matemática)  

é importante que o professor, no momento de organizar a sala como 
espaço para a Alfabetização Matemática, considere que brincar, 
imaginar, expressar-se nas múltiplas linguagens são direitos da 
criança, que contribuem para a aprendizagem e para o 
desenvolvimento delas.(MEC, pág. 6, 2014) 

 

 Vale ressaltar que, no Ciclo de Alfabetização, no tangente à  
Matemática, deverá ser oportunizado à criança atividades que lhe possibilite o 
desenvolvimento do raciocínio lógico, a resolução de problemas, as primeiras 
noções de espaço, forma e suas representações, assim como as ideias iniciais 
de grandezas e medidas” (Elementos Conceituais e Metodológicos para a 
Definição dos Direitos de Aprendizagem). Atividades essas que devem levar 
em conta a utilização de caminhos próprios, a investigação, a interação com o 
outro, a troca de experiências e conhecimentos. 

 Sendo assim, a professora Rita Siqueira, Orientadora de Estudos do 
Pacto e Professora Alfabetizadora da Escola Estadual Tenente José Luciano, 
com o intuito de vivenciar os conhecimentos adquiridos na respectiva formação 
e buscar estratégias diversificadas para o trabalho, condizente com a faixa 
etária de seus alunos e com o nível de desenvolvimento dos mesmos, elabora 
inicialmente o projeto ora apresentado, com a consciência que este se 
construirá na prática diária e se reestruturará sempre que se fizer necessário. 
Projeto esse que contribuirá também para a formação social da criança, uma 
vez que serão realizadas atividades dentro e fora em casa com a participação 
da família, observando-se  as regras do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo geral:  

 

Desenvolver nos alunos do 2º ano do Ciclo de Alfabetização as habilidades 
necessárias ao aprendizado da Matemática explorando o raciocínio lógico 
através de jogos. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Oportunizar aos alunos a vivência de diversos jogos matemáticos 

adequados à faixa etária da turma; 

 Possibilitar à criança a criação de estratégias diversificadas para o jogo; 

 Incentivar a leitura e o respeito as regras dos jogos; 

 Construir  e utilizar a  Caixa Matemática  com os alunos ,garantindo a 

utilização de materiais  lúdicos 

 Proporcionar a aquisição de novos conhecimentos através de atividades 

lúdicas e significativas para o ensino da matemática; 

 Registrar, através de desenhos ou escritas, o raciocínio matemático 

utilizado na vivência dos jogos; 

 Possibilitar a ampliação de oportunidades de aprendizagem e a 

integração entre a escola e a família. 

Habilidades a serem  trabalhadas no Projeto: 

*Coletar ,organizar  e registrar dados e informações (usando  figuras ,materiais 

concretos ou  unidades de contagem) 

*Criais registros  pessoais  para comunicação das informações coletadas 

*Interpretrar e resolver situações-problemas 

*Escrever ,comparar e or4denar números  naturais de  qualquer grandeza 

*Perceber  e compreender os princípios do sistema de numeração 

decimal,aditivo  ,posicional e decimal, compor e decompor números na base 10 

*Resolver adições ,analisar as possibilidades  de soma no lançamento de dois 

dados 

*Descrever  a posição das figuras  geométricas planas na  composição de uma 

figura,utilizando nomenclatura adequada ;desenvolver noções de lateralidade  



Metodologia: 

* Leitura deleite  do livro :O aniversário da Dona Matemática  

*Apresentação da Dona Matemática e Senhor Algarismo 

Dentre as atividades propostas para o projeto, destaca-se:Jogos  recreativos   

Primeiramente  o aluno vivencia o jogo na sala de aula 

 Apresentação do Projeto para os alunos e pais, bem como a Dona 

Matemática e o caderno de registros que acompanharão os jogos que 

serão vivenciados em casa;  

 Discussão com os alunos de como será feita a escolha da criança que 

levará para casa o jogo com a pasta e a mascote;  

 Realização de oficinas de jogos na sala de aula para conhecimento dos 

jogos (leitura das regras e vivência dos jogos);  

 A criança irá socializar para a turma como foi a experiência em casa e 

apresentará o registro feito(relato escrito de um adulto,fotos,registro da 

criança) 

 

Culminância: 

Exposição dos materiais e fotos 

Oficina de jogos  com outras turmas 

Produção de textos com o foco na Matemática para elaboração de um livro 

Recursos Didáticos: 

 Jogos confeccionados pela professora e jogos dos cadernos do PACTO-

MATEMÁTICA que farão parte da Caixa Matemática da sala;  

 Pasta com a regra ,o jogo e a o Diário da Dona Matemática 

 Material de uso individual do aluno 

 

 

 

 

 



Cronograma: 

Os jogos acontecerão três vezes na semana ,durante todo o ano 

 

Avaliação: 

Será feita durante a realização da atividade com leitura dos registros dos pais 

pela professora e o relato oral do  aluno 


