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Quadrado mágico e o jogo de boliche com 

números decimais 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Operações (adição, subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação) com números racionais.  

 (EF06MA11) Resolver e elaborar problemas 

com números racionais positivos na 

representação decimal, envolvendo as quatro 

operações fundamentais e a potenciação, por 

meio de estratégias diversas, utilizando 

estimativas e arredondamentos para verificar a 

razoabilidade de respostas, com e sem uso de 

calculadora.  

Objetivos 

 Resolver problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação de números decimais. 

 Desenvolver estratégias pessoais de cálculo com números decimais. 

Recursos utilizados 

 Garrafa PET. 

 Papel sulfite. 

 Lápis grafite. 

 Caderno. 

 Tubo de cola. 

 Bola de meia. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

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

Para o desenvolvimento desta etapa, organize os alunos em duplas e inicie a aula explicando que o 

quadrado mágico é um quadro cuja soma dos números de cada linha, coluna e diagonal é sempre a 

mesma e que essa soma é chamada constante mágica. 

Atividade 1 

Providencie, antecipadamente, folhas de papel sulfite contendo quadrados mágicos, cujas linhas e 

colunas apresentem números decimais. Entregue uma folha para cada dupla e peça que determinem a 

constante mágica de cada quadrado mágico e, em seguida, complete-os.  
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Sugestões de quadrados mágicos: 

 

 1,1  

 0,7  

0,8 0,3  

 

  1,0 

 1,2  

1,4  1,5 

 

0,2 0,7 0,6 

 0,5  

0,4   
 

Respostas: 

0,4 1,1 0,6 

0,9 0,7 0,5 

0,8 0,3 1,0 

 

0,9 1,7 1,0 

1,3 1,2 1,1 

1,4 0,7 1,5 

 

0,2 0,7 0,6 

0,9 0,5 0,1 

0,4 0,3 0,8 
 

 

Na sequência, promova uma conversa a fim de que os alunos exponham suas estratégias e, por fim, 

peça que alguns deles apresentem suas soluções na lousa. Aproveite o momento para avaliá-los. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Para o desenvolvimento dessa etapa, providencie, antecipadamente, folhas de papel sulfite, 30 

garrafas PET (é possível solicitar aos alunos que cooperem na arrecadação dessas garrafas) e 3 bolas de 

meia. 

Atividade 1 

Organize os alunos em 3 grupos e entregue a cada um deles 3 folhas de papel sulfite (duas para a 

construção das fichas e uma para o registro das pontuações), 10 garrafas PET e 1 bola de meia. Em 

seguida, peça que, utilizando duas das folhas de papel, construam 10 fichas e, nelas, registrem os 

seguintes números. 

4,3  6,31  9,75  3,95  3  1,9  1,5  5,2  10  2,2 

Na sequência, oriente-os a colarem as fichas nas garrafas PET e, depois, apresente-lhes as regras do 

jogo.  

Regras do jogo 

 Disponha as garrafas em formato triangular como em um jogo de boliche comum. 

 Um jogador de cada vez, a uma medida aproximada de 10 m de distância, faz o lançamento da bola 

com o objetivo de derrubar a maior quantidade de garrafas possíveis.  

 Os números representados em cada uma das garrafas derrubadas são adicionados e, em seguida, 

registra-se, em uma folha de papel sulfite, a soma obtida.  

 Depois que todos os jogadores tiverem lançado a bola, inicia-se uma nova rodada. Ao final da 

quarta rodada, o jogo termina e o jogador que obteve a maior pontuação vence. 
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Após os alunos jogarem algumas partidas, peça que respondam às seguintes perguntas no caderno. 

 Um jogador derrubou três garrafas e obteve 24,05 pontos. Quais são os possíveis números a)

representados nas garrafas derrubadas por ele?  

4,3; 9,75 e 10. 

 Se, em vez de adicionarmos os números representados nas garrafas derrubadas, calculássemos seu b)

produto, qual seria a pontuação obtida por um jogador que derrubasse as garrafas com os números 

9,75; 1,5 e 3?  

43,875 

Ao final desta etapa, converse com os alunos sobre o desenvolvimento do jogo, pedindo que 

explicitem suas dúvidas e dificuldades. 

 

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

nesta sequência. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas oralmente. 

1. Como devemos proceder para efetuar uma adição de números decimais utilizando o algoritmo?  

Espera-se que o aluno responda: colocamos vírgula abaixo de vírgula e adicionamos milésimos com milésimos, centésimos 

com centésimos, décimos com décimos, unidades com unidades e assim por diante. 

2. É possível, em sua opinião, aprender brincando? 

Resposta pessoal. 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção às explicações do professor?   

Concentrei-me na realização das atividades propostas?   

Respeitei e colaborei com meus colegas nas atividades realizadas em grupo?   

Consegui fazer adições e subtrações com números decimais?   

Consegui fazer os cálculos corretamente no jogo de boliche?   

 


