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BOLICHE DA DIVISÃO  

Camila Cardoso de Sousa Ferro1 

Igor Gabriel Chaves dos Santos2 

Jordana Ribeiro Oliveira3 

Magda Cardoso de Oliveira4 

 

TURMA SUGERIDA PARA A APLICAÇÃO: 5° ao 8° ano 

 

OBJETIVOS: 

A atividade tem como objetivo proporcionar um momento de interação entre os alunos 

através do jogo boliche, visando relacionar o jogo com um conteúdo previamente 

abordado, a divisão de números naturais. O jogo associa diversas habilidades como 

direção, alvo, raciocínio, cálculos mentais, além de incentivar a cooperação entre os 

alunos, o trabalho em equipe, de modo que quem compreendeu o conteúdo auxilie no 

processo de aprendizagem de quem ainda tem dúvidas. 

 

CONTEÚDO: 

Divisão de números naturais por números naturais 

 

MATERIAIS: 

                                                           
1 Instituto de Matemática e Estatística (IME)- UFG / odontoferro@gmail.com 
2 Instituto de Matemática e Estatística (IME)- UFG / igorgbcs@gmail.com 
3 Instituto de Matemática e Estatística (IME)- UFG / jorribeiro99@gmail.com 
4 Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia / magmatica2000@gmail.com 
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● Bolas de plástico (de piscina de bolinha) 

● Garrafas pet 

● Fita velcro 

● Fita isolante 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Relaciona-se o boliche com a matemática, mais especificamente a divisão. É selecionado 

um número, sendo que este número é o dividendo, nos pinos são fixados os divisores dos 

números escolhidos.  

A turma é divida em dois grupos, os integrantes se organizam em fila e as jogadas se 

alternam por equipe. O aluno que derrubar um pino deverá efetuar a conta, supondo que 

o número selecionado inicialmente seja 18, se o aluno derruba o pino 3 deverá efetuar a 

conta 18/3, sendo que o resultado é a pontuação da equipe. No caso de serem derrubados 

mais de um pino no arremesso , o aluno deverá fazer uma divisão do número selecionado 

com cada divisor (pino derrubado), a pontuação da equipe será a soma dos quocientes das 

divisões.  

Se o educando que derrubar os pinos não souber responder, ele se volta para a equipe e 

juntos chegam a um resultado. Este momento é oportuno para compreensão do conteúdo 

e eliminação de dúvidas, além do trabalho em equipe. 

Para auxiliar os alunos pode ser dada a seguinte instrução, se a conta a ser feita é por 

exemplo 24/6, cada integrante do grupo coloca 6 dedos, são somados de 6 em 6 até chegar 

ao número 24, ao chegar ao número 24 conta-se quantos alunos foram necessários para 

alcançar o dividendo, de modo que o número dos alunos é equivalente ao quociente ou 

seja, o resultado da divisão. Este processo nada mais é do que concretizar a pergunta 

"quantas vezes o 6 "cabe" dentro do 24?" 

METODOLOGIA: 

Para realizar o jogo utilizamos materiais reciclados, como garrafas pet, bolas (de piscina 

de bolinha). Em ambos foram adicionados areia para gerar um peso, de modo que o vento 

não derrubasse os pinos ou realizasse forte influência na direção do arremesso da bola. 

As garrafas utilizadas como pino foram revestidas com papéis coloridos e para facilitar o 



 
3 

 

processo de troca de números, foi fixado velcro tanto nos pinos como nos números para 

favorecer essa mobilidade, segue abaixo foto do material confeccionado. 

 

 


