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PROJETO MAGIA 

TÍTULO: Jogo da porcentagem. 

TEMA: Introdução ao cálculo da porcentagem. 

FAIXA ETÁRIA: A partir de 8 anos de idade (3º ano). 

OBJETIVO GERAL: Facilitar o entendimento sobre o conceito de porcentagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Relacionar a porcentagem (representação gráfica) à 

ludicidade (jogo); instigar crianças a partir de 8 anos a aprender porcentagem por meio 

da curiosidade. 

MATERIAIS UTILIZADOS:  

 1 par de luvas; 

 E. V. A  de várias cores; 1 caixa de isopor; palito para churrasco; tesoura; régua; 

cola para isopor; cola quente; canetão; estilete; cartolina; enchimento e fita 

colorida. 

 

 

CONSTRUÇÃO DO DADO: 

 



 1 caixa da porcentagem com números percentuais de 10% a 100%, 

confeccionados com: E.V.A; cartolina; isopor; canetão; cola quente e fita 

colorida.  

 

               

                                                                                                                                                     

METODOLOGIA: Utilizamos as operações de soma e/ ou multiplicação para a 

realização do jogo. 

O “Jogo da Porcentagem” possui regras simples e de fácil compreensão. Pode 

ser jogado por uma, duas ou mais pessoas. A seguir, o passo-a-passo: 

1º Passo: O jogador lança o dado das centenas; 

2º Passo: O jogador retira uma ficha da “caixinha da porcentagem” com um 

determinado valor percentual; 

3º Passo: O jogador coloca a “luva mágica”; 

4º Passo: O jogador irá efetuar o cálculo utilizando os dedos das mãos. 

Exemplo: Ao jogar o dado, o número obtido é 300. Em seguida, o participante 

retira da “caixinha da porcentagem” um valor igual a 15%. Logo, deverá calcular 15% 

de 300. Colocará a “luva mágica” e a partir do método da contagem, obterá o 

resultado. Representará as 3 centenas com os 3 dedos das mãos e calculará 3 (300) 

X 15, que pode ser entendido por: 

15 + 15 + 15 = 45 ou 3 X 15 = 45    Assim, 15% de 300 é igual a 45. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO: O “Jogo da Porcentagem” possui regras simples e 

foi confeccionado com materiais coloridos e lúdicos, promovendo o interesse e, 

consequentemente, a atenção, facilitando assim, ainda mais a compreensão do 

assunto. As fichas contêm números percentuais em uma sequência variada (5 em 5), 

considerando que a proposta do jogo é introduzir o assunto e dessa forma simplificar 

o cálculo, propondo ao aluno melhor compreensão do conteúdo. Sugerimos 

acrescentar na caixinha números quebrados, ex.: 1%, 3%, 17%, 21%, 79%, etc. Dessa 

forma, a criança poderá assimilar que o cálculo da porcentagem pode ser realizado 

com qualquer número.     

CONCLUSÃO: A proposta do “Jogo da Porcentagem” é abordar o assunto de forma 

lúdica, tornando-o atrativo, favorecendo e simplificando a assimilação, haja vista que, 

porcentagem é usada cotidianamente para calcular uma taxa ou proporção 

relacionada ao número 100, podendo ser aplicada em descontos, acréscimos de 

valores, quantidades etc.  

Apresentar o conteúdo de forma alegre e divertida desperta o interesse, aguça 

os sentidos, trabalha a cognição, proporcionando interação e melhor absorção do 

tema. 

O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para a saúde mental, 
prepara para um estado interior fértil, facilita os processos de socialização, 
comunicação, expressão e construção do conhecimento (SANTOS, 1997, 
p.12). 
 

CURIOSIDADES:  A palavra lúdica vem do latim ludus e significa brincar. A ludicidade 

favorece ao desenvolvimento e a interdisciplinaridade. 
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