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ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(  X  )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO – Nesta oficina serão desenvolvidos jogos para o ensino da Matemática na Educação 
Básica, pesquisados, confeccionados e explorados pelos acadêmicos nas aulas de Instrumentação 
para o Ensino da Matemática II, do Curso de Licenciatura em Matemática da UEPG.  Além de seu 
aspecto lúdico, a literatura referente a jogos como recurso metodológico para o ensino da Matemática 
apresenta-o como uma alternativa para desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo, a concentração, a 
criatividade, a capacidade de estimativa, o senso cooperativo, a autoconfiança, a organização, bem 
como a socialização e interações entre os estudantes. Além disso, pode ser articulado a outros 
recursos para a aprendizagem da Matemática como a resolução de problemas e o uso de novas 
tecnologias da informação e comunicação. Pelo potencial, para melhor aproveitar as atividades 
desenvolvidas na disciplina de graduação, esse recurso metodológico foi escolhido para ser uma 
ação extensionista pelo Projeto de Extensão Matemática para a Comunidade, em conjunto com o 
Programa de Extensão Núcleo Integrado de Educação Matemática, para que os acadêmicos tenham 
a chance de aplicá-los a seus públicos-alvos com o suporte do aprendizado na disciplina citada e 
orientação de seus professores. A oficina será ofertada para uma turma do Ensino Fundamental e 
uma do Ensino Médio, com os estudantes divididos em grupos de acordo com os jogos escolhidos 
apropriados ao ano em que se encontram, ajudados e monitorados pelos acadêmicos. Pretende-se 
aplicar três jogos, com um jogo de reserva, abordando entre outros, conteúdos como: Funções do 
Primeiro Grau, Polígonos e Poliedros, Expressões Numéricas e Algébricas e Trigonometria. Na busca 
da qualidade de ensino e de opções para tal fim, anseia-se com esta atividade oportunizar 
acadêmicos e comunidade a usufruir dos benefícios que a Universidade oferece, permitindo a 
exploração de aspectos teóricos e práticos, assim como a difusão do conhecimento e a troca benéfica 
de experiências. 
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