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Projeto Mágia 

 

Pensando na dificuldade que os alunos encontram na tabuada e entendimento de interpretar as 

horas no relógio de ponteiros, desenvolvemos um jogo que facilitara esse processo de 

aprendizado.  

Este trabalho visa discutir o ensino da matemática por meio da confecção e uso de um jogo 

didático, explorando conceitos matemáticos, com destaque para a tabuada do 5, e a percepção 

das horas e minutos. 

Espera-se contribuir para a aprendizagem, dos educandos do 4º ano do fundamental, em vista 

que esses recursos são alternativas para serem utilizados em sua prática pedagógica, fazendo 

que a aprendizagem aconteça num ambiente interativo. 

Conteúdo abordado: Multiplicação, tabuada do 5, Percepção das horas e minutos. 

O Jogo foi intitulado com o nome, Que Horas são? 

O objetivo do jogo: Que horas são? É desenvolver nos alunos habilidades de compreender 

horas e minutos no relógio de ponteiros, raciocínio na tabuada do 5 e agilidade para jogar em 

30 segundos, medidos pela ampulheta. 

A confecção desse jogo foi através de uma maleta onde foi colocado alças para o melhor 

transporte do material, pensando na praticidade que o professor terá em transferir  em seu dia 

a dia, com enfeites e adereços para despertar a criança a curiosidade e interesse pelo jogo. 

A maleta contém: um relógio de ponteiros em EVA, uma tabuada do 5 em EVA, uma 

ampulheta confeccionada em material de garrafas Pets. 

Para elaborar o material foi utilizado: 

Materiais: 

3 folhas de EVA e alguns retalhos. 

Papelão  

2 Garrafas Pets iguais de 500 ml. 

Tesoura 

Cola quente  

Lápis  

Areia  

1 clip 

1 botão pequeno 

Felcro. 
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Construção passo a passo: 

1 passo, Maleta:  

A feitura da maleta como base do jogo, utilizado 2 folhas de EVA, alças com papelão para dar 

firmeza e encapadas com EVA junto com borboletas para dar o acabamento. Para fazer a 

emenda das duas folhas foi utilizado EVA com 3 centímetros e cola quente. Por fora da 

maleta foi decorado com numerais e símbolos matemáticos (observação: a decoração e 

acabamento do jogo pode ser feito de acordo com sua criatividade) 

2 passo, Relógio: 

Foi utilizado para medir o relógio uma prato colocado em cima do EVA onde foi  riscado e 

cortado,  foi  confeccionado os números de 1 a 12 colado ao redor do circulo. Para os 

ponteiros , faça 2 setas para medir as horas e minutos , uma precisa ser menor que a outra. 

Para que os ponteiros tenha movimento utilize o clip, cortando e deixando ele em forma de L. 

No centro do relógio coloque algo de decoração (utilizei borboleta) coloque em cima os dois 

ponteiros e o botão centralizado e fure com o clip em forma de L, e para fazer o acabamento 

cole uma florzinha em cima do botão. 

3 passo, Tabuada. 

Em outra folha de EVA, elabore numero em EVA onze números 5 e numerais de 0 a 11 cole 

em ordem de tabuada, as respostas serão colocadas no feltro para que a criança possa 

manusear . 

4 passo, Ampulheta. 

Com as garrafas pets corte a parte de cima e faça 2  bases de papelão medindo 4 por 4 e 

encape com EVA, entre as duas entradas da garrafa meça no papelão corte, cole e fure no 

centro, cole umas da bases na garrafa e deixa aberta a outra para colocar a areia, para que 

areia fique bem fininha peneire, após inserir a areia cronometre 30 segundos , após a 

confirmação dos 30 segundos feche a ampulheta com a outra base.  

5 passo, Montagem da maleta. 

Abra a maleta e cole o relógio de uma lado a tabuado do outro e com elástico prenda a 

ampulheta. 

 

Como jogar: 

O jogo consistira com 2 participantes, ou até mesmo com 2 grupos. Onde um desafia o outro e 

vise e versa, o desafiador irá  manusear os ponteiros do relógio e dizer, QUE HORAS SÃO? 

O desafiado irá ver as horas e os minutos ele responderá na própria tabuada, porém ele terá o 

tempo de 30 segundos medidos pela ampulheta. Para o vencedor o professor poderá dar 

premiações como medalhas confeccionadas em EVA, ou guloseimas para o maior incentivo 

da aprendizagem. 

 

 

 

 


