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ANEXO IV – JOGOS PARA O ENSINO 

JOGO DOS CUBOS 

(Construído e aplicado pelo grupo “P. Anchieta”, do 2º B). 

Grau a que se destina – 1º, em fase de adiantamento médio. 

Objetivo especial – Composição de sentenças. 

Organização – Confeccionam-se 5 cubos de cartolina ou de madeira, com 5 cents. de lado, colorindo-

se suavemente cada face com uma das seguintes cores: amarelo, verde, azul, rosa, branco e marrom. 

Em vez da coloração total, pode-se fazer apenas uma faixa marginal. Em cada face de dada cor vai 

uma palavra de uma sentença – resposta para composição de historieta, descrição de estampa ou para 

recordação de lição estudada. 

 

 

 

Técnica – Este jogo pode servir para 2, 3 ou 6 crianças brincarem, cabendo a cada uma a formação de 

3, 2 ou 1 sentença, conforme o número de participantes. 

O professor escreve no quadro ou apresenta, numa tira de cartolina, uma sentença-pergunta. Ex.: Que 

faz o cavalo? Uma das crianças terá de responder combinando cubos. A coloração das faces facilita a 

composição da sentença-resposta. É conveniente deixar a jogadora pensar e agir com calma e, quando 

possível, silenciosamente. Caso reconheça-se incapaz ou erre, será chamada outra para formar outra 

sentença. A esta, se o fizer, caberá a vez seguinte. O fim em vista para a criança é compor a sentença e 

com isso alcançar êxito. Para realiza-lo ela terá de ler, entender a pergunta, recordar o aprendido e 

compor mental ou oralmente a resposta, antes de agir com os dados. Há neste jogo um elemento 

auxiliar – a coloração, que também serve para constante verificação de acerto. 

Construindo-se alguns jogos deste, com assunto variado, pode-se ter material para uma classe inteira 
ocupar-se agradavelmente em atividade de recordação. 
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JOGOS DAS TIRAS 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Platão” do 2ºA) 

Grau a que se destina - 1º em fase de adiantamento médio. 

Objetivo especial - Leitura e coordenação de palavra conhecidas, em sentenças. 

Organização - Compõe-se de um circulo de papelão de 30 cents. de diâmetro, em cujo centro há um 
alfinete apropriado servindo de ponto de apoio a cada tira, que servirá de raio, de forma triangular, 
com base de 3 cents. (lado oposto ao vértice que fica ao centro). 

 

 

Em cada tira ha uma palavra escrita. As palavras escritas nas tiras devem servir para a composição de 
5 sentenças. 

Técnica - Participam deste jogo 10 crianças, dividas em 2 grupos de 5. Em cada grupo as crianças são 
numeradas de 1 a 5. Designa-se, de inicio, a criança n.º de um grupo para ordenar tiras e compor uma 
das sentenças. Se o fizer, lê-la-á em voz alta, devendo a criança n.º 1 do outro grupo deve escrevê-la 
no quadro-negro. Se não for capaz de forma a sentença com sentido completo, perderá um ponto. 
Igualmente, a que foi incumbida de escrever no quadro, ganhará ou perderá um ponto conforme fizer 
correta ou erradamente. A quem ditar cabe o dever de corrigir o erro que acaso surgir. A criança n.º 2 
deverá formar a segunda sentença, ou a primeira no caso da sua colega ter errado. Caberá à criança n.º 
2 do outro grupo escrever. Depois que as crianças de n. 3, 4 e 5 tiverem participado da tarefa de 
formar sentenças, caberá a vez de o outro grupo continuar o trabalho ou reiniciá-lo, passando as do 1º 
grupo a tarefa de escrever no quadro. 

Terminado o jogo em duas partidas, serão apurados os pontos ganhos e perdidos, dando-se a cada 
ponto um valor relativo à nota da escala centesimal. 

Nota- Neste jogo os educando realizarão atividades de leitura, recordando palavras do vocabulário, 
exercitarão a sua capacidade para compor ordenando tais palavras escreverão sob ditado. 
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JOGO - PESCA MARAVILHOSA 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Montaigne”, do 2ºB). 

Grau a que se destina – 1.ª, em fase de adiantamento médio. 

 

 

 

Objetivo especial – Leitura e coordenação de palavras conhecidas, em sentenças. 

Organização – Consta de uma caixa de papelão de 40 x 20 cents., com base superior fechada por uma 
folha cartolina e apresentando pequenos cortes em sentindo horizontal, e de 18 peixinhos de cartolina, 
de 6 cents. de comprimento, contendo cada um uma palavra da sentença estudada. Na boca de cada 
peixinho ha uma argolinha de arame fino. Cada peixe está colocado num corte de face superior da 
caixa, com sua argola para fora. Uma varinha com linha presa a um anzol servirá de meio para a pesca. 

Técnica - Participam deste jogo várias crianças. Uma primeira pesca um peixinho com a vara. Para 
isso deverá introduzir o anzol numa argolas. Pescado o peixe, deverá a pescadora ler em voz alta a 
palavra que nele se acha escrita, e que entrar na composição de uma sentença. Se a criança acertar, isto 
é, Se souber ler, poderá pescar outro peixinho; Se ler este, tirará um terceiro e assim até formar uma 
sentença. Se errar cederá o lugar a outra criança, que deverá completar a sentença. 
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JOGO DO NAIPE DE PALAVRAS 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Dewey” do 2.ºA). 

Grau a que se destina – 1.º fase de adiantamento médio. 

Objetivo especial – Domínio de palavras pela  sua análise e reconstrução. 

Organização - Um baralho com 40 cartas, de 6 x 5 cents. formando 10 naipes. Cada naipe constará de 
uma carta com uma palavra conhecida, em manuscrito, outra com a mesma letra de forma comum, 
uma terceira com a palavra decomposta em sílabas e a ultima com a sílaba inicial ao alto. 

Técnica - Jogam 4, 5 ou 10 crianças, em circulo. Uma iniciará o brinquedo, distribuindo as cartas, 
velada e igualmente, entre todas as participantes. 

 

 

 

Todas estudarão suas cartas a fim de procurar e formar uma coleção ou naipes. Se alguma o fizer, 
exporá à vista das outras, depositando-as no centro da mesa. A seguir, a que distribuiu tirará uma carta 
da encoberta de sua colega da esquerda para com ela completar naipe. Se o conseguir, expô-lo-á. 
Deixará que a colega da direita lhe tire uma carta. Esta, após verificação de naipe, deixará outra, 
sempre da direita, tirar uma carta, e assim por diante. 

As que forem desocupando as mãos pela formação de naipes, irão se classificando em 1.º, 2.º, 3.º4.º, 
5.º logar. O jogo terminará quando se formar o último naipe. Uma tabela à vista, que marque tantos 
pontos para cada lugar, ensinará cada criança a calcular os pontos ganhos. 

Observação – O desejo de formar logo seu naipe leva a criança a empregar o máximo de esforço para 
ler suas cartas. A circulação de cartas dá ensejo ao estudo da maioria, senão de todas as palavras em 
jogo, ora manuscrito, ora tipo de forma, ora separadas em sílabas iniciais. De fácil confecção, este 
jogo pode ser renovado semanalmente progride a classe no aprendizado do vocabulário. 
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JOGO DE FIGURAS E PALAVRAS (cartaz) 

 

(Construído pelo grupo “Decroly”, do 2 ano C). 

Grau a que se destina – 1º ano, fase de adiantamento médio. 

Objetivo especial – Recordação por reassociações para fixação de vocabulário. 

Organização do jogo – Constitui-se de 50 cartõezinhos quadrados, de 5 cents.. De lado, sendo 25 com 
figurinhas de cousas já conhecidas das crianças e 25 contendo cada uma o nome de tais coisas. 

Técnica – Aplica-se este jogo tomando-se uma turma de crianças de número variável. Anuncia-se que 
elas poderão brincar de ajuntar cartões aos pares, mas precisarão ler os nomes das figuras que vão ver. 
Distribui-se a cada criança 3, 4 ou mais cartões com palavras, no centro da mesa, em torno da qual 
devem estar agrupadas as crianças. Cada uma deverá dizer os nomes das figuras que tem a fim de se 
corrigir qualquer possível troca de nome. 

 

 

 A seguir, uma delas iniciará o jogo tomando a 1.ª carta do maço, que deve estar com face-palavra para 
cima; fará isso a criança que tiver a figura relativa à 2.ª carta da palavra tirará esta, formando assim um 
novo par, que mostrará a todas, antes de colecionar a seu lado. Assim prosseguirá o jogo, havendo 
continuo concurso de leitura entre as jogadoras, que terão como sugestão, para fácil evocação das 
formas escritas, as figuras nomeadas oralmente. A sorte é que indicará a ordem em que as crianças 
irão terminando a formação de pares de cartões. Será conveniente que as crianças procedam à leitura 
silenciosa de cada palavra à visita no maço central. Somente quando a possuidora da respectiva figura 
não for capaz de reconhecer a palavra exposta a todos, é que se deve pedir colaboração das outras 
jogadoras. 

Terminada uma partida, embaralham-se os cartões em maços separados, distribuindo-se novamente 
entre os participantes. 

Nota: - O vocabulário deste jogo bem como as figuras devem ser renovados, isto é, novo material deve 
ser preparado desde que novas palavras ensinadas necessitem de treino para a fixação. A cada partida 
jogada em 4 ou 5 turnos de distribuição de cartões, pode seguir-se um exercício de copia ou ditado de 
parte ou de todo o vocabulário do jogo. 
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JOGO DE XADREZ 

(Construído e aplicado pelo grupo de “Dewey” do 2.º ano A) 

Grau a que se destina – 1.º, em fase de adiantamento médio. 

 

 

 

Objetivo- Recordação de vocabulário. 

Organização – Consta de uma taboa de xadrez de 35 x 35 cents., dividida em quadrinhos 
brancos e pretos. Em cada quadradinho branco está colada uma figura de objeto, fruita ou 
animal já estudado. Correspondentes aos quadradinhos brancos estão escritos nomes dos 
objetos figurados. 

Técnica – Jogam duas crianças ou 2 grupos. Cada uma deve ficar com um número igual de 
cartõezinhos tirados à sorte. Uma de cada vez deve elas colocar ao lado da respectiva figura o 
cartão que lhe dá o nome. A criança que distribuir, sem errar, todos os cartõezinhos ganhará a 
partida. Havendo empate, nova partida será jogada. 



165 

 

JOGO DAS SÍLABAS 

 

(Construído pelo grupo “Comenius” do 2º C) 

Grau a que se destina -1.º, em fase de mediano a adiantamento final. 

Objetivo especial – Composição de palavras. 

Organização – Várias coleções de cartõezinhos de 3 x 2 cents., cada  um num envelope e 
contendo 1 serie  de sílabas com as seguintes: ba, be, bi, bo, bu; da, de, di, do, du; fa, fe, fi, fo, 
fu etc. Várias sílabas, em cartõezinhos idênticos, deverão ser colocados em uma sacola. 

Técnica – Cada 2 meninos receberá uma coleção de sílabas e a estudará. 

O professor iniciará tirando um cartão da sacola e indagando: Quem quer um ...bo? O 
primeiro que responder formando uma palavra com a sílaba que tenha mais esse bo, ganhá-lo-
á. Assim prosseguirá até que a maioria ou todos usem suas sílabas. Os grupos que primeiro 
utilizarem suas sílabas ficarão com o direito de aceitar novas sílabas para formar trissílabos. 

Para cada dissílabo formado o professor poderá 10 pontos e para cada trissílabo 20 
pontos. 
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JOGO DA ROLETA 

(Construído e aplicado pelo grupo “Pestalozzi” do 2.º ano A) 

Grau a que se destina -1.º, em fase de adiantamento médio. 

Objetivo especial – Verificar o aprendizado de determinado vocabulário. 

Organização – Consta uma caixa quadrada de 30 cents. de lado, contendo um disco de 
papelão de 20 cents. de diâmetro, móvel sobre o eixo; nesse disco acham-se escritas 16 
palavras conhecidas. Num canto da caixa, voltado para o disco ha um ponteiro; 10 
cartõezinhos de 12 x 8 cents. contendo cada uma 3 figuras. 

     

Correspondentes às palavras do disco; as figuras podem ser repetidas nos cartões, 
tendo cada um os nomes dos desenhos, e devem ser tantos quantos forem os cartões das 
figuras repetidas, 

Técnica – Distribuem-se os 10 cartõezinhos contendo as figuras e os 15 cartõezinhos como os 
nomes entre os 10 jogadores. Certa criança, o “banqueiro” fará girar o disco. O ponteiro 
indica a palavra que, dita em voz alta pelo banqueiro, leva os jogadores a procurarem nos seus 
cartões a figura da respectiva palavra. Se o e encontrar deve cobrir a figura com este. Ganhará 
a partida a criança que encher primeiro o cartão. 
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JOGO PAULISTA 

(Construído e aplicado pelo grupo de “Montaigne” do 2.º ano B) 

Grau a que se destina – 1ª, em fase de adiantamento médio. 

Objetivo- Perfeito domínio de palavras conhecidas. 

Organização – Consta de um circulo de madeira coberto de papel branco, de 35 cents. de 
diâmetro, dividido de 32 segmentos, cada um contendo uma palavra conhecida escrita. Ex.: 
vassoura, chapéu, copo, cachorro, etc. Correspondendo a esses segmentos, há pequenos 
triângulos de cartolina vermelha, que a um simples manejo apresentam o desenho referente à 
palavra escrita. No centro há um ponteiro móvel de madeira preta. 

 

 

Técnica – Podem jogar dois partidos, constituídos de 5 crianças cada um. A primeira 
criança dá um impulso ao ponteiro fazendo-o girar, e deverá esperar que este pare para ler em 
voz alta a palavra apontada. 

Se acertar, terá o prazer de identificar a palavra com seu desenho, puxando pelo 
triângulo vermelho e ganhando um ponto para seu partido, além do direito de mover o 
ponteiro outra vez. Se errar, não gozará desse prazer, porque outra do outro partido tomará 
seu lugar. 

Tendo jogado todas as crianças, verifica-se pela contagem de pontos qual o partido 
vencedor e pode-se começar nova partida. 
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JOGO DE VÍSPORA 

 

(Executado pelo grupo de “Ruy Barbosa” do 2.º ano A) 

Grau a que se destina – 1.ª, em fase adiantada. 

Objetivo- Leitura e coordenação de palavras conhecidas. 

Organização – Constitui-se de 8 cartões, de ... 25 x 15 cents., contendo cada um as 5 
sentenças da lição a que o jogo se refere: de uma sacola com cartões-fichas, em cada um dos 
quais acha-se uma palavra das sentenças; 8 pequenos envelopes contendo cartões-fichas 
idênticos aos da sacola. 

Técnica – Jogam 8 crianças ou 8 grupos. Dá-se a cada jogador um cartão e um 
envelope. Levadas pela curiosidade, as crianças se entregarão logo ao estudo dos cartões. Um 
jogador ficará com a sacola e irá tirando as fichas, uma a uma, lendo-as em tom alto, enquanto 
as demais devem procurar, na sua coleção, a ficha que contem a palavra lida e colocá-la sobre 
a respectiva palavra, cobrindo-a no cartão. 

Verificação – Finda a leitura de fichas, proceder-se-á à verificação dos acentos e 
enganos na colocação dos cartões-fichas. 

 

 

 

Cada erro corresponderá tantos pontos perdidos. A seguir, poderá ser feita uma nova 
verificação dos acertos, ordenando-se a cada jogador que leia uma sentença, disfarça a 
marcação e recomponha-a. 
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JOGO DAS CORES 

 

(Construído e aplicado pelo grupo de “Rousseau” do 2.º ano A) 

Grau a que se destina – 1ª, em fase adiantada. 

 

 

 

Objetivo- Revisão do estudo das cores e leitura de seus nomes. 

Organização – Consta de 8 cartões de 10 x 6 cents., das seguintes cores: verde, 
amarela, azul, vermelha, preta, marrom, branca e roxa, tendo na parte inferior dois cortes para 
encaixe de uma tira de cartolina contendo os nomes dessas cores. 

Técnica – Podem brincar 4 crianças em torno de uma mesinha. Cada uma, por sua vez, 
deve identificar, pela leitura e conhecimento da cor, uma delas, colocando uma tira de cartão. 

Quem errar cederá a vez à colega seguinte. 
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JOGO DAS CANTONEIRAS 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Pestalozzi” do 2.º ano A) 

Grau a que se destina -1.º, em fase de adiantamento médio. 

Objetivo especial – Recordar palavras conhecidas. 

Organização – Compõem-se de 6 cartões de 20 x 15 cents., contendo, cada um, uma figura 
conhecida: gatinho, bola, menino, tijela, cadeira, laranja ou outras já ensinada. Á direita de 
cada cartão há quatro tiras de cartolina encaixada, contendo palavras conhecidas, sendo que 
uma corresponde à figura do cartão. Por baixo da figura já dois cortes para encaixe. 

Técnica – Distribuem-se os cartões entre seis crianças. Cada uma deve procurar no seu 
cartão a tira com o nome da respectiva figura e encaixá-la no lugar apropriado. 
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JOGO DOS DADOS 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Rousseau” do 2.º ano C) 

Grau a que se destina – 1.ª, em fase de adiantamento médio. 

Objetivo especial – Formar palavras novas com silabas iniciais conhecidas. 

Organização – Consta de 19 dados, tendo cada um, numa das faces, uma figura conhecida, 
cujo nome se inicia por consoante. Ex.: bola, casa, dado, faca, etc. Nas outras faces, há mesma 
consoante seguida das vogais: a, e, i, o, u, fazendo por conseguinte, a sílabas que possam 
resultar da ligação de consoante com vogais. 

 

 

 

Técnica – Brincam 19 crianças em 2  ou 3 partidos. A criança n.º1 do partido branco 
apresenta seu dado e diz o nome da figura nele existente. A n.º1 do partido oposto deverá ler 
indicando as silabas das demais faces do dado. Cada indicação ou leitura errada equivale a 1 
ponto perdido para o partido. Lido o 1º dado, cabe a vez da n.º 2 de outro partido apresentar 
seu dado. Assim revezando-se, disputarão a partida até a final, quando se dará a apuração dos 
pontos. 
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JOGO DAS FIGURAS (Cartaz) 

(Construído e aplicado pelo grupo “Rousseau” do 2.º ano B) 

 

 

 

 

Grau a que se destina – 1.º, em fase de silabação. 

Objetivo especial – Leitura e coordenação de silabas conhecidas. 

Organização – Consta de uma folha de cartolina de 70 x 50 cent., tendo na metade superior 
sete figuras conhecidas, recortadas e coladas, como as seguintes: dado, faca, flor, sapato, bola, 
casa e sapo. Na outra metade do cartaz há, em desordem, as sílabas componentes dos nomes 
das coisas representadas. 

Técnica – Mostra-se o cartaz à classe ou a um grupo de crianças e pede-se que elas, cada uma 
per si, diga o nome de uma das coisas representadas. Em seguida, convida-se a 1.ª criança que 
disser certo a forma, apontando as sílabas que vem debaixo no cartaz, o nome da figura 
nomeada. Se acertar, deverá dizê-lo em voz alta e escrevê-lo no quadro negro. Se errar, a 
colega seguinte a substituirá. 
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JOGO DAS FIGURINHAS 

(Construído e aplicado pelo grupo “Pestallozzi” do 2.º ano B) 

 

 

 

Grau a que se destina – 1.º, em fase de silabação. 

Objetivo especial – Formação de palavras novas com silabas iniciais de palavras conhecidas. 

Organização – Consta de 10 cartões, de 15 x 10 cents. Divididos horizontalmente em 3  
partes iguais e verticalmente em 2 desiguais. À direita de cada cartão estão desenhadas três 
figuras conhecidas e à esquerda do mesmo há três cortes para encaixe. Há três tiras de 
cartolina correspondendo cada uma, em tamanho ao terço de um cartão e contendo a 1.ª o 
nome da 1.ª figura do cartão, a 2.ª o nome da 2.ª figura do cartão, a 3.ª o da 3.ª figura, todos 
com a sílaba inicial destacada. Além disso, cada tira contém uma parte do desenho 
equivalente à nova palavra que se vai formar. 

Técnica – Jogam 10 crianças. Cada uma recebe um cartão com as respectivas tiras e terá de 
coloca-las nos seus devidos lugares, de modo a formar uma nova figura e seu nome. A criança 
que primeiro o fizer e souber lê-lo ganhará 1 ponto. Em seguida trocam-se entre as crianças os 
cartões com as tiras destacadas, para novamente ordenarem. As novas palavras formadas 
deverão ser escritas pelas crianças nos seus cadernos. 
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JOGO ORTOGRÁFICO 

 

 

(Aplicado pelo grupo “S. Paulo” do 2.º D) 

Grau a que se destina – Desde o 1.º adiantado até o 4.º ano. 

Objetivo especial – Recordar a ortografia e enriquecer o vocabulário. 

Organização – Para o 1.º ou 2.º ano em início, o brinquedo precisa ser dirigido dentro de 
certa limitação de vocábulos. Para tal, o professor escreverá no quadro 3 series de 10 
palavras já conhecidas, começando cada uma por dada letra. A classe pode ser divida 
em três turmas, cabendo uma serie a cada uma. Em cada turma, as crianças serão 
colocadas em ordem numérica. 

Técnica – A criança n.º1 de cada turma iniciará o brinquedo dizendo o nome da letra inicial de 
uma das palavras a vista. A de n.º 2 deverá dizer a 2º. letra; a de n.º 3 a 3ª. letra e assim até o 
final da palavra. Pronunciada a 2 ª. ou 3ª. letra já  a palavra será destacada pela observação de 
todas da turma. 

 Ditas todas as suas letras, será apagada para nova reconstrução pela turma. Desta feita, 
é mais possível haver erro de indicação de letra. Neste caso, quem errar perderá um ponto e 
cederá a vez a de número seguinte. O brinquedo durará em  enquanto causar agrado aos 
jogadores. 

 Para o 3º. e 4 º. ano, a escolha de vocábulos será livre, dentro de categorias gramaticais 
(substantivos, adjetivos e verbos) e surgirá conforme a previdência sucessiva dos jogadores na 
indicação das letras. Será preciso haver um dicionário para resolver dúvidas que surgem 
amiúde. Com isso haverá muitas oportunidades de consulta interessada, em que ao lado da 
grafia o significado do vocabulário será focalizado. 

 Em tais classes, o objetivo imediato de cada jogador será não deixar que a palavra 
termine na sua jogada. 

 “Passar adiante, para não morrer na gente” – é ordem geral. Grande tem de ser o 
esforço de memória do jogador quando quer sair-se da situação de finalista de dado vocábulo. 

 Exemplo: Disseram principa... Se disser l será o finalista e perderá um ponto. Se 
falsear, dando letra que não encaminha a formação de palavra alguma, perderá igualmente. 
Mas... poderá dar d, lembrando de principado. 

 Cada palavra terminada será escrita no quadro com o significado que o finalista deverá 
colher no dicionário. 
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JOGO DO ALFABETO (Cartaz) 

 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Pestalozzi”, do 2.º C)  

Grau a que se destina – 1.º, fase final ou 2.º ano, em início. 

Objetivo especial – Fazer conhecer as letras na ordem alfabética e seus efeitos no início das 
palavras. 

Organização - Compõem-se de um cartaz de 90 x 60 cents., com  caracteres bem legíveis, de 
3 cents. de altura, contendo uma historieta, em que  aparecem 26 sem a letra inicial, conforme 
sugestão abaixo. No espaço vago, em cada falha de letra, fazem-se dois cortes para encaixe de 
um tira de cartolina que contém a letra necessária. Recortam-se 26 cartões 6 x 4 cents., em 
cada um dos quais grafa-se uma letra maiúscula ou minúscula, conforme exige o texto. Tais 
letras devem corresponder em tamanho com a do texto. 

Exemplo de historieta: -rthur é um amigo dos animais. Elle tem um –urrinho e um -arrinho 
muito bonitos. Sua irmã –idi –stima as –lores, principalmente os –oivos. -ontem, Arthur e sua 
–rmã estavam no –ardim vendo o –agado nadar no –ago, quando sua –ãe os chamou para 
mostrar-lhes um –inho de –assarinho, que se achava na laranjeira. Arthur –uiz ver de perto o 
ovo; ele –esolveu –ubir na árvore. Didi –rouxe –ma escadinha e assim o menino pôde –er 
bem. Sem mexer no ninho, cobriu-o bem com as folhas de –uxú. A mãe de ambos, Dona –
olanda, não –angou com eles, antes elogiou lhes e o carinho pela casa do passarinho. 

Técnica – Exposição do cartaz com letras adaptadas para leitura, primeiro silenciosa, 
depois oral, pelas crianças. Retirada, uma a uma, das letras e distribuição das mesmas 
crianças. Estas logo irão, cada uma por sua vez e à medida que leem a historieta, completar as 
palavras cujas letras iniciais se acham no cartão em seu poder. 

A este jogo pode seguir-se um exercício de cópia ou de simples complemento das 26 
palavras destacadas do cartaz. 
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JOGO DOS CIRCULOS 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Montaigne”, do 2.º Ano B) 

Grau a que se destina – 2.º. 

Objetivo especial – Recordação dos principais datas históricas.  

 

Organização – Consta de quadro discos sobrepostos, medindo o 1.º 35 cents. de diâmetro, o 
2.º 30 cents., o 3.º 35 cents. e o 4.º 20 cents., todos  presos a um eixo. Cada disco está dividido 
em 5 setores, sendo cada um pintado de uma cor: verde, amarelo, azul, vermelho e roxo, onde 
se  acha uma palavra ou trecho de uma sentença. 

Técnica – Toma parte no jogo de um grupo de crianças ou toda a classe. A 1.º criança 

chamada deverá girar os discos de modo a coordenar as palavras numa sentença, auxiliada 
pelas cores iguais. Se assim o fizer, verá surgir no segmento verde, por ex., a seguinte 
sentença: A independência do Brasil deu-se no dia 7 de Setembro de 1822. Lida em voz alta, 
outra criança deverá proceder da mesma forma escolhendo outra cor para formar nossa 
sentença. E assim, formar-se-ão cinco sentenças referentes às principais datas da nossa 
História. 



177 

 

JOGO DA CORRIDA DE AUTOMÓVEIS 

 

 (Confeccionado e aplicado pelo grupo “Montaigne” do 2.º D) 

Grau a que se destina – 1.º em fase adiantada, ou 2.º ano. 

Objetivo especial – Recordar a grafia de palavra de difícil leitura. 

Organização – Consta de um cartaz de 70 x 50 cents., onde estão desenhados 3 automóveis, 
de cores de diferentes. Da frente de cada automóvel partem 6 linhas radiadas. 

Técnica – Podem jogar 3 grupos de crianças, escolhendo cada grupo uma das cores do 
automóvel. 

 

São chamadas três crianças, cada uma de um partido, que deverão escrever 
simultaneamente no quadro-negro dada palavra ditada pelo professor. A jogadora que errar 
deverá apagar sua palavra. Em seguida irão outra três jogadoras escrever nova palavra. E 
assim prossegue o jogo até completar 6 palavras escritas tomando as linhas. Ganhará o partido 
que souber escrevê-la certas. Outra partida pode recomeçar escolhendo-se novas palavras, que 
devem mais difíceis do que as primeiras, sem todavia sair-se do vocabulário estudado pela 
classe. 

No 2.º ano pode-se variar o jogo, pedindo-se às crianças que escrevam os sinônimos 
de cada palavra ditada. 
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O NOSSO DICIONÁRIO 

 

 

 (Construído pelo grupo “Pestalozzi” do 2.º A) 

Grau a que se destina – 1.º, em fase adiantada e o 2.º ano. 

Objetivo especial – Recapitulação de noções aprendidas no desenvolvimento das atividades 
escolares. 

Organização – Consta de um volume, formado de folhas de cartolina de 30 x 20 cents. 
contendo ao alto o recorte de um cliché ou desenho de coisa estudada. Em baixo, em 4 ou 5 
sentenças, o resumo do estudo feito em aula: Nome. De que é feita. Para que serve. 

Onde se fabrica. Por enquanto se adquire. Se animal: Onde existe. Quais as utilidades 
que proporciona. De que se alimenta, etc. 

As folhas, em ordem alfabética, vão se tornado cada vez mais numerosas, à medida
  que novos assuntos são estudados. 

Exemplo: O filtro. De que é feito. Onde é fabricado. Para que serve. Valor da água 
filtrada para a nossa saúde. Espécies de filtro. Como foram descobertos. 

Quando o professor achar oportuno recordar da noção, fará as crianças procurarem a 
respectiva folha do dicionário. Será este livro sempre aberto para a leitura espontânea dos que 
o fizeram. 
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JOGOS DOS ALGARISMOS 

 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Montessori” do 2.ºano D) 

Grau a que se destina – 2.º 

Objetivo especial – Auxiliar a memorização de algarismos romanos, até XXX. 

Organização – Consta de uma caixa de papelão, contendo 60 cartões de 5 x 3 cents., cada um, 
em que se vêm os números de 1 a 30, em algarismos arábicos. Em outros 30 cartões, vêm-se 
escritos os mesmos números, em algarismos romanos. 

Técnica – Podem jogar todas as crianças de uma classe, divididas em dois grupos, tendo cada 
um seu juiz. Os jogadores de um grupo recebem os cartões contendo os algarismos arábicos, 
enquanto os de outro grupo ficam com os que contêm os algarismos romanos. 

Inicia-se o jogo fazendo o 1.º jogador apresentar sua carta com o n.º que lhe coube por 
sorte, em arábico, por exemplo, 8; incontinente, o jogador que possui o n.º correspondente, 
em romano, deverá jogar na mesa sua carta. Alternadamente deve jogar uma criança de cada 
partido, para que nenhum se sinta favorecida. A criança que acerta ganhará 1 ponto para seu 
partido. 

Terminada a partida, os juízes verificarão os pontos seguidos pelos dois partidos e 
proclamarão o vencedor. 
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JOGO DOS DADOS 

 

 

 (Construído e aplicado pelo grupo “D. Bosco” do 2.º ano D) 

Grau a que se destina – 1.º, em fase de adiantamento médio. 

Objetivo especial – Auxiliar a velocidade no cálculo de soma e subtração. 

Organização – Consta de 24 dados de cartolina, tendo em cada face um número de bolinhas 
de 1 a 6. 

Técnica – Distribuem-se 4 dados, um a cada um dos  6 jogadores. O professor indica, 
escrevendo no quadro, uma soma simples com 2, 3 ou 4 parcelas, enquanto os jogadores,  nos 
seus lugares, colocam os dados de modo a corresponder o n.º de bolinhas com as parcelas 
representadas no quadro. A criança que primeiro terminar a soma, dará um sinal e irá colocar 
no quadro o resultado. O professor poderá dar, a pouco e pouco, uma serie de cálculos de 
somar e subtrair. 
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O CALCULADOR 

(Construído e aplicado pelo grupo “Montessori” do 2.º ano A) 

Grau a que se destina – 1.º, em fase de adiantamento, e 2.º. 

Objetivo especial – Conseguir rapidez nos cálculos de somar e diminuir. 

Organização – Consta de dois círculos de cartolina, um de 30 cents. de diâmetro e outro de 
20. Ambos estão presos ao centro por um grampo que lhes permite girar. No círculo maior, 
em raio, acham-se escritos salteados de 0 a 7, precedidos dos sinais + e -, tudo em caracteres 
nítidos e com tinta forte, de modo a se poder ver bem à distância de 4 mts. 

 

 

 

O círculo menor contém numerosos salteados, que podem ser de 7 a 14. 

Técnica – Podem jogar dois grupos de 8 crianças da cada um. A primeira de um grupo fará 
girar o círculo menor de modo a indicar uma operação. Ex.: 14-7; 7+7, etc. Cada crianças 
deverá indicar o resultado de uma operação, que valerá um ponto se estiver certo. Em seguida, 
outra criança, do segundo grupo, moverá o círculo, de modo a variar as operações, dando cada 
criança o resultado de um cálculo. 

Assim prosseguirá o jogo enquanto ele for agradável às crianças. 
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JOGO DAS BANDERINHAS 

 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “D. Bosco” do 2.º ano A) 

Grau a que se destina – 1.º, em fase de adiantamento médio, e 2.ºano. 

Objetivo especial – Auxiliar a memorização da tabuada de multiplicar. 

Organização – Constitui-se de 20 cartõezinhos, sendo 10 de cada cor, contendo uns os 
fatores, e outros os respectivos produtos. Ex. de tabuada do 5: Em azul, 3x 5; em vermelho, = 
15. Há duas bandeirinhas de fazenda, ambas de cores idênticas ás dos cartões. 

Técnica – Divide-se a classe em dois partidos, por ex. azul e vermelho, com as cores das 
bandeiras e dos cartões. Cada partido terá um chefe que será a porta-bandeira. Cada jogadora 
receberá um cartão, cuja cor corresponde à do partido. 

Proclama-se um cálculo, por ex.: 4 x 5; a criança que tiver o cartão contendo esses 
números a que  possuir o que contém o n.º 20, sairão correndo em direção às chefes, que 
devem estar na frente da classe; receberão destas as bandeirinhas relativa à cor do seu partido, 
darão uma volta por traz das filas de carteiras, se  na sala de aula, ou seguirão uma trilha 
marcada, se no pátio de recreio e devolvê-la-ão de novo às chefes. 

A jogadora que primeiro entregar a bandeirinha ganhará um ponto. 

Antes de dizer novo cálculo, uma criança, previamente designada, registrará no quadro 
a operação realizada mentalmente: 4 x 5 = 20, que será lida e repetida por várias crianças. 

Terminará a partida, quando toda a tabuada for revista, procedendo-se então à 
apuração total dos pontos. 
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CARTAZ DE CÁLCULO (Divisão com resto) 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Dewey” do 2.º ano C) 

Grau a que se destina – 2.º ano. 

Objetivo especial – Proporcionar ensejo para cálculos mentais em recordação da tabuada de 
dividir por 6, havendo resto. 

 

 

Organização – Constrói-se servindo-se de um cartão de 50 x 60 cents., em que se dispõem 
colunas de números, sendo a primeira (em vermelho) formada de múltiplos sucessivos de 6, e 
as seguintes respectivamente, de múltiplos de 6 + 1, + 2, + 3, + 4, +5 unidades de resto. Sobre 
esse retângulo com 56 quadrados pode-se colocar, correspondendo com as colunas, e a partir 
da assinalada com n.º 7, os dígitos de 1 a 5, que indicam os respectivos restos de qualquer 
divisão por 6, até o dividendo 59. 



184 

 

Técnica – Expõem-se o cartaz para uma turma ou a classe estudar alguns minutos, afim de 
descobrir alguma coisa na disposição dos números. A seguir, propõem-se perguntas como 
estas: 

– Que será que representam os números da coluna em vermelho? 

– Produtos de 6; 6 x 2 = 12; 6 x 3 = 18, etc. 

– Experimentem dividir 18 por 6 (indicando no quadro tais números no quadro). 
Agora 19 por 6; 24 por 6; 25 por 6, etc. 

– Dá 3 e sobra 1. Dá 4. Dá 4 e sobra 1.  

– Que é que representam os números da primeira coluna em preto? 

– Números que divididos por 6 dão 1 de resto. 

– Observem os números da 2.ª coluna em preto. 14 por 6 dá o quociente 2 e resta? ... 
26 por 6 dá? E resta? 

– E então, que é que são os números dessa coluna? 

– Números que divididos por 6 dão 2 de resto. 

Pede-se que observem os números da 3.ª coluna marcada com o 3 ao alto e verifiquem 
que relação há entre eles e o quociente 6. Proceder-se-á igualmente com as colunas seguintes, 
ou se deixará a cargo da turma investigar e induzir por si mesma a verdade constante nos 
sucessivos cálculos dentro de cada coluna. 

Neste ponto já a turma está habilitada para propor, uma criança de cada vez, um 
cálculo de divisão por 6 até o dividendo máximo  de 59. Os que primeiro resolverem irão 
fazer as devidas indicações no cálculo e ficam com o direito de propor novos cálculos. 

Notas – As professorandas que confeccionaram e experimentaram este material 
relataram-se que as crianças (de classe de atrasados em fase de reajustamento) gostaram 
imensamente desse “brinquedo de passar contas” e a ele se entregaram logo em atividade de 
autoaprendizagem, estimulado competição, colocando-se as praticantes como observadores do 
êxito do emprego do mesmo. 

Foi verificado que o tipo de exercício objetivado por este cartaz dava logo aos 
aprendizes o hábito de calcular pensando na possibilidade de resto e de descobri-lo 
rapidamente. A repetição dos exercícios, em dias sucessivos, nessa situação de brinquedo, 
leva os aprendizes a fixar, ao lado da tabuada, os cálculos com resto. 

Dado o êxito deste material, aliás adaptado do que se encontra no “Programa de 
Matemática” do Distrito Federal, outros grupos, de professorandas construíram e 
experimentaram quadros para todas as tabuadas de dividir. 
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JOGO DAS FLORES 

 

(Construído e aplicado pela professoranda Olympia Bianchi, do 2.º ano A) 

Grau a que se destina – 1.º, em fase de adiantamento. 

Objetivo especial – Recordar pequenos cálculos. 

 Organização – Consta de uma caixa de papelão, contendo 30 flores de cartolina de várias 
cores, de 5 pétalas cada, vendo-se em cada pétala um número digito. No centro de cada flor há 
o sinal +. No pedículo relativo a cada flor há um número que exprime a soma dos dígitos. 

Técnica – Distribuem-se entre as crianças várias flores e pedículos para que reúnam cada 
pedículo á sua flor. Isto só pode ser conseguido se a criança somar os números representados 
nas pétalas de cada flor e verificar a coincidência do total com o número escrito no pedículo. 

 

 

 

 Ganhará mais pontos a criança que recompuser com exatidão o maior número de 
flores. 
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O AQUÁRIO 

 

(Construído e aplicado pelo grupo “Pestalozzi” do 2.º ano D) 

Grau a que se destina – 1.º, em fase de adiantamento, e 2.º ano. 

Objetivo especial – Estimular o cálculo rápido. 

Organização – Consta de 12 silhuetas de peixinhos, recortadas em cartolinas, apresentando 
cada, numa das faces, uma pequena operação (de somar, diminuir, multiplicar ou dividir). 

Técnica – Espalham-se os peixinhos sobre uma mesa, ficando a face onde se acha a conta 
voltada para baixo. As crianças que participam do jogo brincam de pescar. Uma de cada vez, 
tirada a sorte, pesca um e deve ler a operação, resolvê-la imediatamente e dar o resultado; se 
acertar, poderá pescar outro, procedendo como da primeira vez.  

 

 

 

Continuará pescando até errar, sendo então substituída por outro colega. Cada 
pescador, no final do jogo, será classificado de acordo com o número de peixes cuja conta 
neles contida soube resolver. 
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A CORRIDA DOS NÚMEROS 

 

 

(Construído e aplicado pelo “Grupo Montessori” do 2.º ano A) 

Grau a que se destina – 1.º e 2.º ano. 

Objetivo especial – Treinar a rapidez em cálculos variados. 

Organização – Constitui-se de cartões de 10 x 6 cents., contendo, cada um, uma operação 
qualquer de somar, ou subtrair, de multiplicar ou dividir. 

Técnica – Divide-se a classe em dois partidos, dando-se a cada criança um cartão para fazer 
cálculo e um número de ordem. Divide-se também o quadro por meio de um risco, 
reservando-se cada parte a um partido. A um sinal do juiz (que pode ser um aluno forte), os 
números 1 dos dois partidos irão ao quadro-negro e escreverão a conta indicada no seu cartão, 
ajuntando-lhe o respectivo resultado. Imediatamente irão os de números 2 escrever, em baixo 
da operação do seu colega de partido, a conta apresentada no seu cartão de resultado. Assim 
todos os jogadores terão oportunidade de resolver cálculo e ir representá-lo no quadro. Cada 
resultado certo equivalerá a um ponto ganho pelo partido; será vencedor o que primeiro 
terminar a “corrida” com todos os resultados certos. Terminada a partida, realiza-se a 
correção, pela classe, de cálculos por ventura. 
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JOGO DE TOMBOLA 

 

(Construído e aplicado pelo “Claparède” do 2.º ano C) 

Grau a que se destina – 1.º em fase de adiantamento e 2.º ano. 

Objetivo especial – Recorda tabuadas de multiplicar. 

Organização – Consta de 2 series de 6 cartões de 12 x 4 cents. cada um, divididos em 24 
quadrinhos, ou sejam 4 fileiras de 6. 
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ANEXO V: 

QUADROS PARA O ENSINO DE LINGUAGEM 
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