
Jogos Criativos 
Curriculares e a BNCC



Todo professor planeja suas aulas focando a motivação e interesse dos seus 

alunos, com estratégias oportunas de aprendizagem ativa e resolução de problemas.

Pensando nisso, o DCPC criou os JOGOS CRIATIVOS CURRICULARES, uma 

ferramenta para aprimorar as habilidades de ortografi a, leitura, matemática, etc. e 

levar diversão à aula, permitindo que os alunos desenvolvam um novo olhar sobre os 

games.

Nossos jogos foram criados para todas as idades, alinhados à BNCC, de acordo 

com cada estágio de desenvolvimento, para crianças em fase de alfabetização e 

alunos alfabetizados.

Vamos jogar e aprender?

Se propor às crianças a construção de uma história a partir de uma ilustração já era bom, 

com os cartões curriculares ficou ainda melhor. Isso porque, além de oferecer a construção 

do conhecimento por meio da ludicidade com os cartões criativos, agora as imagens estão 

relacionadas às habilidades da BNCC. 

Produzir um texto e aprender um conteúdo novo ficou muito mais divertido para o aluno. 

Para o professor, uma verdadeira carta na manga, já que pode trabalhar com a turma aquele 

conhecimento proposto pela BNCC de uma forma bem mais intrigante. 

Como o DCPC prioriza a inovação e valoriza a linguagem e o protagonismo da criança, com 

os cartões não podia ser diferente. Por isso, as narrativas são construídas no ambiente virtual, 

facilmente enviadas pelos próprios alunos! Essas histórias são encaminhadas diretamente ao 

professor, que pode compartilhar com a turma e desenvolver diversas atividades a partir daí. 

Para otimizar o trabalho do professor, o DCPC separou aqui os cartões por componente 

curricular e ano (1º ao 5º do Ensino Fundamental), trazendo as unidades temáticas, os objetos 

de conhecimento e as habilidades que cada cartão oferece. Mas nada impede que outras 

descobertas sejam feitas na ilustração e novos conteúdos surjam no caminho (se isso acontecer, 

melhor ainda!).

Ah, e tem mais: o professor não precisa ficar preso aos cartões disponíveis para o ano de 

sua turma, não. Pode usar os de outros anos também, de acordo com os objetivos de sua aula.

Simples assim!

É da ilustração para a história, é de criança para criança!



Jogo: Hora do lanche

Educação Infantil
4 anos a 5 anos e 11 meses

Campo de experiências
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma sequência.

Tags: JOGOS – RESOLUÇÃO DE PROBLEMA - QUANTIDADE



Jogo: A fazendinha

Educação Infantil
4 anos a 5 anos e 11 meses

Campo de experiências
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens 
(desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças.

Tags: JOGOS - MATEMÁTICA – CLASSIFICAÇÃO



Jogo: A fonte de doces da Docelga

Educação Infantil
4 anos a 5 anos e 11 meses

Campo de experiências
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras, de acordo com suas semelhanças e diferenças.

Tags: SEMELHANÇAS - CLASSIFICAÇÃO - FIGURAS



Jogo: Jogo das vogais

Educação Infantil
4 anos a 5 anos e 11 meses

Campo de experiências
Oralidade e escrita

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
(EI03OE09) Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de 
palavras e textos, por meio de escrita espontânea.

Tags: VOGAIS - ESCRITA – ALFABETIZAÇÃO



Jogo: Que horas são?

Matemática
3º Ano - Ensino Fundamental I

Unidade temática
Grandezas e medidas

Objetos do conhecimento
Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e analógicos, duração de eventos 
e reconhecimento de relações entre unidades de medidas de tempo.

Habilidade
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a 
relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos.

Tags: JOGOS - MATEMÁTICA – HORAS
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