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JOGOS E RECREAÇÕES MATEMÁTICAS 

 
Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Matemática e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Matemática 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[MAT04IF] Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 
que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 
da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 
tecnológicos. 
[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 
modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 
como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 
[MAT06IF] Propor novas abordagens e estratégias para o enfrentamento de situações reais, de 
forma ética, criativa e inovadora, utilizando conhecimentos matemáticos associados ao domínio 
de operações e relações simbólicas e formais. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Aulas orientadas, Dinâmica de grupos, Ensino em pequenos grupos, Ensino individualizado, 
Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e interativos 
 
Perfil docente (conhecimentos complementares) 
Professor de Matemática com interesse e habilidade em jogos e recreações matemáticas 
 
Recursos materiais necessários 
Papel quadriculado, A4, cartolina, palitos de sorvete, palitos de fósforo etc 
 
Como será a oferta do Itinerário Formativo? 
Eletiva Orientada 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Através de jogos previamente selecionados dentro da imensa literatura que remete à 
Matemática recreativa e por jogos a serem desenvolvidos pelos próprios alunos, com a 
orientação do professor. Inicialmente, serão apresentadas algumas atividades recreativas e, em 
todas elas, serão enfatizados os aspectos matemáticos que conduzem a sua aprendizagem. Os 
alunos participarão tanto de forma individual como em grupo, a depender  do tipo de jogo 
apresentado. 
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Participação nas atividades e apresentação no final do semestre da criação de um jogo, em 
uma plataforma a ser definida pelo próprio aluno 
 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

Referências 
• Coleção: O prazer da Matemática. Editora Gradiva. Lisboa. 42 volumes.  
• Lucas, Édouard. Recreaciones matemáticas – 4 volumes. Editora nivola. 1ª edição. 2008. 
Espanha.  
• Livros de Y. Perelman: • Álgebra recreativa • Aritmética recreativa • Geometria recreativa • 
Matemática recreativa • Problemas e experimentos recreativos. 
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