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Jogo da potenciação e da radiciação 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Operações (adição, subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação) com números naturais. 

 Divisão euclidiana. 

 (EF06MA03) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 

exatos ou aproximados) com números naturais, 

por meio de estratégias variadas, com 

compreensão dos processos neles envolvidos 

com e sem uso de calculadora. 

Objetivo 

 Desenvolver o cálculo mental para resoluções de raízes e potências. 

Recursos utilizados 

 Cartolinas. 

 Tesouras com pontas arredondadas. 

 Réguas. 

 Lápis grafite. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Para realizar esta sequência didática, é necessário que os alunos já tenham estudado conceitos de 

potenciação e radiciação. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula retomando o uso da potenciação em diversas situações, dizendo aos alunos que essa 

operação é utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais. 

De maneira parecida, retome os conceitos trabalhados em radiciação, dando alguns exemplos da 

relação existente entre a potenciação e a radiciação. 

√64  = 8, pois 82  =  64. 

√1 = 1,  pois 12  =  1. 

Transcreva, na lousa, as seguintes atividades e peça aos alunos que as copiem e as resolvam no 

caderno. 

1. João economizou uma quantia em reais durante cinco semanas. Na primeira semana, ele 

economizou R$ 3,00, na segunda, R$ 9,00 e assim por diante. A cada semana, ele economizou o 

triplo da quantia que economizou na semana anterior e, ao final, registrou os valores obtidos em 

um quadro. 
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Complete o quadro com as quantias que João economizou em cada semana. 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 

3 ou 13  3 ∙ 3 ou 23  3 ∙ 3 ∙ 3 ou 33  3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ou 43  3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ou 53  

R$ 3,00 R$ 9,00    

 
Resposta: 

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 

3 ou 13  3 ∙ 3 ou 23  3 ∙ 3 ∙ 3 ou 33  3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ou 43  3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3 ou 53  

R$ 3,00 R$ 9,00 R$ 27,00 R$ 81,00 R$ 243,00 

a) Quantos reais João economizou na 4ª semana? E na 5ª semana? 

João economizou R$ 81,00 na 4ª semana; João economizou R$ 243,00 na 5ª semana. 

b) Quantos reais João economizou da 1ª até a 5ª semana? 

R$ 363,00 

2. O prédio onde Patrícia mora tem 4 andares. Em cada andar, há 4 apartamentos e, para cada 

apartamento, há 4 vagas na garagem. Qual o número total de vagas na garagem desse prédio 

sabendo que não há apartamentos no piso térreo? 

4
3
 = 4 x 4 x 4 = 64 vagas na garagem. 

3. Um terreno mede 81 m² de área. Sabendo que o terreno tem formato de um quadrado, qual é a 

medida do comprimento de cada lado desse terreno? 

√81 = 9 m 

 

2ª etapa (3 aulas: em média 150 minutos) 
Para essa etapa, providencie, antecipadamente, cartolinas, tesouras com pontas arredondadas e 

réguas. 

 

Atividade 1 

Organize a turma em grupos de, no máximo, quatro alunos e entregue a cada grupo uma cartolina, 

uma tesoura com pontas arredondadas e uma régua. Oriente-os a confeccionar 54 fichas, como as 

apresentadas a seguir. Para isso, transcreva os números na lousa. 

52 103 34 70 671 81 

93 112 25 011 502 63 
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172 42 
√𝟏𝟎𝟎 √𝟏𝟔 √𝟏𝟐𝟏 √𝟐𝟓 

√𝟖𝟏 √𝟏𝟔𝟗 √𝟗 √𝟏𝟒𝟒 √𝟒𝟎𝟎 √𝟑𝟔 

√𝟏𝟗𝟔 √𝟒 √𝟗𝟎𝟎 25 1 000 81 

1 67 8 729 121 32 

0 2 500 216 289 16 10 

4 11 5 9 13 3 

12 20 6 14 2 30 

Após os alunos confeccionarem e recortarem as fichas, explique-lhes as regras do jogo. 

 

REGRAS DO JOGO 

Peça a cada grupo que embaralhe as fichas e distribua 7 delas para cada aluno do grupo. As demais 

fichas deverão ser dispostas umas sobre as outras, na mesa, com as faces numeradas voltadas para 

baixo. Inicialmente, cada aluno deverá verificar se, entre as suas fichas, há alguma que represente uma 
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operação (potenciação ou radiciação) e outra que apresente seu respectivo resultado. Caso possua, o 

aluno deverá descartar as duas fichas e deixá-las sobre a mesa com as faces voltadas para cima. Caso 

não possua, ele pegará uma ficha do monte sobre a mesa e verificará a possibilidade de agrupá-la a 

uma de suas fichas. Se isso não for possível, deverá passar a vez. Os próximos jogadores procederão da 

mesma maneira. Ganhará o jogo aquele que primeiro conseguir descartar todas as suas fichas. 

Estimule os alunos a realizarem os cálculos mentalmente. 

Enquanto jogam, observe a participação dos alunos, verificando se estão efetuando os cálculos de 

maneira correta e auxiliando-os nas dúvidas que surgirem. Ao final, promova um debate, perguntando 

se gostaram do jogo e quais foram as dificuldades encontradas. 

 

Avaliação 
Aproveite o desenvolvimento das aulas e a realização das atividades propostas para fazer uma 

avaliação contínua da aprendizagem e da participação dos alunos. Por meio dessa avaliação, procure 

observar, acompanhar e até mesmo fazer intervenções necessárias para que a aprendizagem seja 

significativa. 

As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. Qual é a operação matemática que podemos representar por uma multiplicação de fatores iguais? 

Potenciação. 

2. Qual é a relação entre radiciação e potenciação? 

Radiciação é a operação inversa à potenciação. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

Autoavaliação Sim Não 

Colaborei positivamente no trabalho em grupo?   

Participei ativamente das atividades propostas?   

Compreendi as regras do jogo?   

Respeitei as regras do jogo?   

Realizei os cálculos corretamente?   

 


