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Esse é um jogo que promete facilitar a aprendizagem dos (alunos) em sala de 

aula, pois vai ensina-los de forma bem lúdica a montar as FRAÇÕES. Indicado 

principalmente para aqueles alunos que estão se deparando pela primeira vez com o 

conteúdo. 

Este jogo pode ser trabalhado de duas formas; a primeira seria usá-lo como um 

material de reforço didático, para auxiliar na explicação e montagem das frações; 

E a segunda forma seria em forma de jogo, aonde a criança montaria sozinhas 

suas próprias frações a partir do momento que elas fossem tirando os números naturais 

da caixinha das frações, que é uma caixinha de auxílio criada junto do jogo para facilitar 

ainda mais a aprendizagem. 

Objetivo geral do jogo: 

Melhorar a aprendizagens dos alunos; pois quando eles forem montando passo a 

passo sua pizza das fações, vão começando a entender os primeiros conceitos de divisão 

e de fração, assim que começarem a separas os pedaços da sua pizza. 



Objetivo para o professor: 

➢ Auxiliar o professor a facilitar a compreensão dos alunos o conteúdo 

fração; 

➢ Oferecer subsídios para que esse aluno estabeleça comparações entre 

fração e divisão quanto e desigualdade em relação ao todo; 

➢ Ajudar reforçando o conteúdo trabalhado em sala de aula (FRAÇÃO) 

Objetivo para o aluno: 

➢ Compreender as representações de frações através do jogo; 

➢ Estabelecer primeiras relações entre divisão e fração; 

➢ Fixar conhecimento adquirido na sala de aula; 

Turma: Foco no TERCEIRO e QUARTO ano do Ensino Fundamental, pois 

são a turma, que estará tendo o primeiro contato com o conteúdo (FRAÇÃO). 

Essas crianças estão na faixa etária de 8 a 10 anos. 

Conteúdo:  Fração  

Afinal como se monta esse jogo? 

Materiais utilizados: 

 

➢ Cartolinas; 

➢ Tesoura; 

➢ Régua; 

➢ Papelão; 

➢ Lápis; 

➢ Borracha; 

➢ Canetinha;Cola-quente. 



Passo a passo: 

Primeiro faça o molde de um inteiro, no caso o círculo, do tamanho que achar 

que facilitara a visualização dos alunos e o manuseio; 

A partir daí vá fazendo as marcações no próprio círculo para fazer quantas 

divisões preferir em sua pizza.  



 

   

Após esse processo de desenhar os pedaços, recortar em quantos quiser trabalhar 

com seus alunos, vá para o próximo passo que é a confecção da sua caixinha das frações 

e dos números para os alunos tirarem dela. Os números vão ser equivalente a quantidade 

de pedaços que fez sua pizza por exemplo 1 ao 10 ou um ao 12, dependerá das frações 

que preferir trabalhar. 



 

Confeccione a caixa como preferir, mas sempre levando em conta a Matemática 

envolvida. Após estar tudo “pronto” escreva os números nas bolinhas e as ponha dentro 

da caixa para os alunos pegarem quando estiverem jogando.  

 

 



 

OBS: Se a professora preferir usar sua criatividade para ter uma visão mais além 

pode construir pra si uma bolsa como essa para carregar seus materiais: 

 

 

 

E como se joga afinal esse jogo?  

Como dito anteriormente ele tem duas maneiras de ser trabalhado; como 

material auxiliar e jogo.  

 

O jogo funcionará da seguinte forma: 

 A criança terá que tirar dois números da caixa das frações, por exemplo, o 

número 1 e o número 2, em seguida vai observar as pizza e ver qual delas vai 



corresponder ao maior número que ela tirou, que no caso entre o número um e o dois 

que ela tirou ela pegaria a pizza de 2 pedaços que é o maior número. 

A partir desse momento a professora pode dizer que o número 2 que ela tirou vai 

representar a quantidade de pedaços e o número 1 representará os pedaços que ela 

deixará na sua pizza. 

 

 

Abordagens que o professor pode fazer no andamento do jogo: 

Peça para os alunos dividirem suas pizzas em tamanhos diferentes (1/2, 1/3, 3/4 

etc.) e depois peça para compararem os tamanhos com os dos colegas. Assim, eles vão 

perceber qual é maior; 

 Pode trabalhar também noções de soma de frações. Por exemplo, se somarmos 

1/4 da pizza com 1/2 da pizza, quantos pedaços teremos? Qual será a representação 

dessa soma numericamente? Que dará o resultado de 3/4  

Assim que esse conceito estiver bem trabalhado, peça para que mais alguns (três 

ou quatro) alunos lhe entreguem um pedaço. Assim, teremos uma situação em que o 

numerador passa a ser maior que o denominador. Ficará fácil para os alunos perceberem 

que isso é possível, já que estaremos trabalhando com mais de uma pizza ao mesmo 

tempo. 

 

 


