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Jogo: Tabuleiro de porcentagens 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Porcentagens: problemas que envolvem 

cálculo de percentuais sucessivos. 

 (EF09MA05) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos e a 

determinação das taxas percentuais, 

preferencialmente com o uso de tecnologias 

digitais, no contexto da educação financeira. 

Objetivos 

 Reconhecer problemas que envolvem cálculo de percentuais. 

 Analisar as diferenças de valores presentes em compras parceladas e a vista. 

 Resolver situações diversas com cálculos percentuais. 

Recursos utilizados 

 Revistas, jornais, folhetos de lojas e 

supermercados, entre outros materiais do 

cotidiano em que estejam presentes as 

porcentagens. 

 Laboratório de informática. 

 Dados com porcentagens para serem utilizados 

durante o jogo. 

 Dados com valores para serem utilizados 

durante o jogo. 

 Marcadores para serem utilizados durante o 

jogo. 

 Tabuleiros para serem utilizados durante o 

jogo. 

 Lousa. 

 Giz. 

 Caderno. 

 Lápis grafite ou lapiseira. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

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

Esta etapa está direcionada à verificação dos conhecimentos prévios dos alunos por meio de 

estudo e análise de materiais, bem como à resolução de problemas envolvendo porcentagem.  

Inicialmente, promova um momento de discussão sobre situações do cotidiano em que as 

porcentagens apareçam. Para isso, providencie antecipadamente folhetos de lojas ou de revendedoras 

de automóveis, revistas e jornais, por exemplo, nas quais estejam presentes as porcentagens. 

Outra possibilidade é preparar previamente o laboratório de informática da instituição para que os 

alunos possam realizar pesquisas na Internet e localizar notícias e propagandas nas quais estejam 

presentes as porcentagens. 

Em seguida, apresente na lousa um problema relativo ao cálculo de porcentagens e peça que os 

alunos copiem no caderno e o resolvam, em duplas, destinando um momento para realizar discussões 

a respeito do problema, de sua solução e do conteúdo abordado. 
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Atividade 1 

Inicie a aula propondo uma análise dos materiais selecionados, como folhetos, revistas e jornais, 

discutindo sobre as porcentagens em situações do cotidiano. Nesse trabalho, os alunos podem ser 

organizados em pequenos grupos, com dois ou três alunos cada, conforme a quantidade de materiais 

disponíveis, para, depois, analisarem esses materiais, identificando as porcentagens e os contextos nos 

quais estejam presentes. Nesse momento, podem ser propostos os seguintes questionamentos: 

 nos materiais analisados por vocês, foram identificadas porcentagens? 

 em que contextos são apresentadas essas porcentagens? Notícias? Promoções de lojas? 

 qual é o significado das porcentagens em cada situação? 

Em seguida, com toda a turma, pode ser proposta uma discussão acerca dos exemplos identificados 

pelos alunos e das análises realizadas por eles. Cada grupo pode mostrar os exemplos observados 

apresentando o contexto no qual a porcentagem seja apresentada e refletindo, em conjunto com toda 

a turma, a respeito do significado dessas porcentagens em cada uma das situações. 

Também podem ser propostas pesquisas na internet, a serem desenvolvidas no laboratório de 

informática da escola, sobre notícias e propagandas nas quais as porcentagens estejam presentes, 

discutindo a respeito dos resultados obtidos. Os alunos podem ser organizados em duplas ou em 

pequenos grupos, de acordo com a quantidade de computadores disponíveis no laboratório de 

informática, para a realização das pesquisas, propondo-se os mesmos questionamentos sugeridos na 

proposta anterior. Em seguida, pode ser realizada uma discussão com toda a turma nos moldes da 

proposta anterior, em que cada dupla apresente os exemplos identificados, com a apresentação de 

contextos e reflexões quanto aos significados das porcentagens em cada uma das situações. 

 

Atividade 2 

Para esta atividade, apresente na lousa um problema relacionado às porcentagens e oriente os 

alunos a copiá-lo no caderno.  

Andressa tem R$ 90,00 e precisa comprar alguns produtos. Para isso, foi ao mercado e gastou 25% 

desse valor com alimentação.  

Em seguida, gastou 30% do valor restante numa papelaria. Após essas compras, qual foi o valor que 

restou para Andressa? 

Se o valor inicial era de R$ 90,00 e Andressa gastou 25% desse valor, então 25% de 90 corresponde a 90 ⋅
25

100
= 22,50, ou 

seja, Andressa gastou R$ 22,50, restando um total de 90 − 22,50 = 67,50, isto é, R$ 67,50. Em seguida, Andressa gastou 

30% desse valor, o que corresponde a 67,50 ⋅
30

100
= 20,25, o que implica em 67,50 − 20,25 = 47,25. Portanto, após as 

compras, restou para Andressa um total de R$ 47,25. 

Proponha aos alunos que resolvam o problema em duplas, apresentando justificativas para o 

resultado obtido com base em diferentes representações, como cálculos, esquemas, desenhos, entre 

outros. Deixe um momento para que leiam e tentem resolver o problema com as próprias estratégias. 

Acompanhe-os durante esse processo, observando as estratégias empregadas por cada dupla e, 

sempre que necessário, levantando questionamentos para que consigam resolver o problema com os 

próprios conhecimentos prévios. 

Em seguida, peça que comentem os resultados obtidos e discuta com eles as diferentes resoluções 

apresentadas, dando as explicações necessárias. 
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2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Iniciar a etapa organizando a turma em grupos com 4 alunos e propor o Jogo: Tabuleiro com 

porcentagens. Cada grupo deve receber os seguintes materiais:  

 um dado com porcentagens. 

Ilustração: Ingridhi Borges 
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 um dado com os valores. 

Ilustração: Ingridhi Borges 

 

 6 marcadores de uma mesma cor, totalizando 24 (no caso dos grupos com 4 alunos).  

 como marcadores podem ser disponibilizados, por exemplos, botões coloridos, de modo que cada 

aluno receba 6 botões iguais e que sejam selecionadas cores distintas para diferenciar os 

marcadores dos alunos de um mesmo grupo. 

 um tabuleiro. 

8 75 100 24 

50 20 150 5 

30 60 120 80 

 

Providencie materiais suficientes para atender a todos, considerando a quantidade de grupos que 

podem ser formados. Podem ser formados grupos com 3 ou 5 alunos, caso o número de alunos seja 

insuficiente para formar apenas grupos com 4. Oriente-os sobre as regras e, ao final, organize uma 

roda de conversa para refletirem sobre o jogo. 
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Atividade 1 

Para dar início a esta atividade, que consiste na realização do jogo, organize a turma em grupos 

com 4 alunos cada, distribuindo o material conforme as orientações apresentadas. Assim, cada grupo 

deve receber: um dado com porcentagens, um dado com valores, um tabuleiro e 24 marcadores  

de 4 tipos diferentes. 

Em seguida, cada grupo deve decidir quem iniciará o jogo e qual será a ordem em que cada aluno 

realizará as jogadas. Explique que, em cada jogada, devem jogar os dois dados ao mesmo tempo.  

Por exemplo, se um aluno sortear 75% no dado de porcentagens e 200 no dado de valores, ele deve 

calcular: 75% de 200 =
75

100
⋅ 200 = 150. Como o resultado foi 150, colocará o marcador no espaço 

correspondente ao número 150 no tabuleiro. Assim, em cada jogada, precisam jogar os dois dados ao 

mesmo tempo, efetuar os cálculos necessários e colocar o marcador no tabuleiro, na posição correta, 

caso ela exista. Se o resultado não estiver presente no tabuleiro, o aluno não deve inserir o marcador 

no tabuleiro. Além disso, dois ou mais marcadores podem ser colocados num mesmo espaço, 

dependendo dos valores que foram sorteados. O vencedor do jogo será quem conseguir colocar 

primeiro os seus 6 marcadores no tabuleiro, em cada um dos grupos. 

Após discutir a respeito das regras, reserve um tempo para que participem do jogo em seus 

respectivos grupos. Além disso, é importante solicitar que registrem no caderno, em cada partida, os 

valores sorteados por eles nos dados e os valores resultantes. Acompanhe o desenvolvimento do jogo, 

observando se todos compreenderam as regras e se estão conseguindo trabalhar corretamente com o 

cálculo de porcentagens. 

 

Atividade 2 

Após a conclusão das partidas pelos grupos, organize um diálogo a respeito da experiência com o 

desenvolvimento desse jogo. Proponha questionamentos sobre quantas rodadas foram necessárias 

para que um jogador fosse vitorioso, se todos conseguiram colocar os marcadores no tabuleiro em 

todas as jogadas, se todos os espaços no tabuleiro foram preenchidos, se algum espaço foi preenchido 

por dois ou mais marcadores, entre outros. Investigue os possíveis resultados que poderiam ser 

obtidos durante o jogo, observando que alguns valores presentes no tabuleiro poderiam ser obtidos 

de diferentes combinações de valores nos dados, entre outros temas que se apresentarem 

pertinentes, de acordo com as situações vivenciadas pelos alunos durante o jogo. 

 

3ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa, os alunos deverão resolver problemas, aplicando os conhecimentos sobre 

porcentagens em diferentes contextos. Para isso, oriente-os a copiar os enunciados no caderno, 

resolvendo-os individualmente com base nos conhecimentos sobre porcentagens. 
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Atividade 1 

Para esta atividade apresente, na lousa, os seguintes problemas relacionados às porcentagens e 

oriente os alunos a copiá-los e a resolvê-los no caderno. 

1. Uma camiseta custa R$ 22,00 na promoção, após um desconto de 20%. Sabendo disso, qual é o 

preço normal dessa camiseta, fora da promoção? 

Se o preço de uma camiseta, após um desconto de 20%, é de R$ 22,00, então 80% do preço normal dessa camiseta 

corresponde a R$ 22,00. Logo, 
80

100
=

22

𝑥
   →   80𝑥 = 2200  →   𝑥 = 27,50 

Portanto, o preço normal dessa camiseta é R$ 27,50. 

2. Luciana deseja comprar uma geladeira nova e, para isso, fez uma pesquisa de preço em duas lojas 

para um mesmo modelo: 

 na loja Bom Preço, a geladeira custa R$ 1200,00, mas para pagamento à vista a loja oferece um 

desconto de 15%. 

 na loja Barato Mesmo, a geladeira custa R$ 1400,00, mas para paramento à vista a loja oferece um 

desconto de 23%. 

Sabendo que Luciana deseja fazer o pagamento a vista, em qual das duas lojas a geladeira sairá por 

um preço menor? 

Na loja Bom Preço, como a geladeira custa R$ 1200,00 e temos o desconto de 15%, então 

15%  de 1200 =
15

100
⋅ 1200 = 180 

Assim, o preço à vista será de 1200 – 180 = 1020, ou seja, R$ 1020,00. 

Por outro lado, na loja Barato Mesmo, como a geladeira custa R$ 1400,00 e temos o desconto de 23%, então 

23%  de 1400 =
23

100
⋅ 1400 = 322 

Logo, o preço à vista será de 1400 – 322 = 1078, ou seja, R$ 1078,00. Portanto, o menor preço é obtido na loja Bom Preço. 

Proponha aos alunos que resolvam esse problema individualmente, apresentando justificativas, 

cálculos, esquemas, desenhos, entre outras formas de registro. Deixe um momento para que leiam e 

tentem resolver o problema com as próprias estratégias. Acompanhe-os durante esse processo, 

observando as estratégias empregadas e, sempre que necessário, levantando questionamentos para 

que consigam resolver o problema com base nos conhecimentos prévios. 

Em seguida, faça a correção na lousa, perguntando a respeito dos procedimentos empregados por 

eles, retomando os conhecimentos necessários para a resolução de cada problema proposto e 

associando, sempre que possível, com as atividades realizadas anteriormente. 

 

Avaliação 
As questões abaixo o auxiliarão 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. De que forma as porcentagens são empregadas em nosso dia a dia? 

As porcentagens são empregadas em situações envolvendo valores de bens e serviços, como a redução ou o aumento em 

preços de determinados objetos ou de serviços prestados, ou ainda evidenciar resultados de pesquisas estatísticas, 

possibilitando a comparação dos resultados obtidos ou a identificação de crescimentos ou decrescimentos para certos 

fenômenos. 
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2. Que procedimentos são necessários para efetuar o cálculo de uma porcentagem? 

Para o cálculo de porcentagem, podemos representá-la na forma de fração ou de decimal e calcular uma multiplicação. 

 

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

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Participei das discussões sobre o uso das porcentagens no dia a dia?   

Respeitei meus colegas e as regras durante o desenvolvimento do jogo?   

Consegui resolver corretamente os problemas envolvendo porcentagens?   

 


