
SUGESTÕES DE JOGOS
FORMAÇÃO PARA PROFESSORES QUE ATUAM NO 1º ANO 2019

1) JOGO "NA FAZENDA TEM"

►Observar atentamente o painel representando a fazenda.
► Pegar as fichas de acordo com a quantidade de plantas e animais da fazenda e
distribuí-las na tabela.

Observando a tabela, responder:
1- Qual é o elemento que tem em maior quantidade nessa fazenda?
2- Quantas borboletas vemos na fazenda?
3- Qual é o elemento que aparece na quantidade cinco?
4-Tem mais flores brancas ou tem mais flores?
5- Quantas flores amarelas faltam para ter nove?
6- O que tem menos: cavalos ou cabras? Quantos a menos?
7- Qual é o total de flores?
8- Quantos animais têm ao todo?

Adaptação  do  jogo  “No  Jardim”  pesquisado  no  livro:  Projeto  Pitanguá:  matemática/
organizadora Editora Moderna; editora responsável Juliane Matsubara Barroso. - 1.ed.- 



2) "CONSTRUINDO O NÚMERO" Jogo das Torres

Materiais: torres formadas com caixas de leite, sabonete ou fósforos (1 a 9); um dado
com 10 faces enumeradas de 0 a 9 (dodecaedro).

Modo de jogar:  um participante de cada vez joga o dado e pega a peça (torre) que
representa aquela quantidade e, com ajuda dos colegas, monta todas as torres possíveis
com outras peças que juntas representem o mesmo resultado da torre sorteada. A cada
jogada o professor faz perguntas sobre a ordem e inclusão hierárquica. Por exemplo:
Como vocês construíram o sete? Por que vocês não puderam usar a torre do oito?

Variação
QUAL É A TORRE?
Materiais: torres formadas com caixas de leite, sabonete ou fósforos (1 a 9); dois dados
com as faces enumeradas de 0 a 4 e de 1 a 5.

Modo  de  jogar:  Cada  participante,  na  sua  vez,  lança  os  dados  e  pega  as  torres
correspondentes aos números sorteados, sobrepondo-as. Depois deverá identificar qual é
a torre que corresponde à soma das duas sorteadas.



3) JOGO "DESCUBRA A QUANTIDADE" 

Participantes: 2 a 5 alunos
Material: Caixinhas de fósforo com os algarismos de 0 a 9 escritos em cima e com a
representação da quantidade através de desenhos dos dedos fixada dentro da caixinha,
objetos para representar as quantidades (1 a 9) e 10 pratinhos ou bandejas
Preparação:
Antes de Iniciar o jogo os alunos irão contar e formar grupos de objetos iguais
comparando as quantidades. Podem ordená-las da menor para a maior quantidade
(realizar pareamento ou correspondência termo a termo para verificar elementos a mais
de cada quantidade). Cada grupo de objetos vai ser colocado dentro de um pratinho.
 As caixinhas podem ser utilizadas em atividade de associação. Para isso é só
embaralhar as partes de fora (algarismo) e de dentro (desenho dos dedos que representa
a quantidade) das caixinhas e depois solicitar que os alunos encontrem as partes
correspondentes.
Para iniciar o jogo as caixinhas fechadas devem estar embaralhadas no centro da mesa
com a escrita do algarismo virada para baixo e os pratinhos com as quantidades
dispostos onde todos do grupo possam ver.
Modo de jogar: 
Cada aluno, na sua vez, vira uma caixinha, identifica o número dela e o representa com
os dedos, abrindo em seguida a caixinha para a conferência. Depois disso, localiza a
bandeja com essa quantidade de objetos. 
O professor vai fazer as intervenções necessárias e orientar os alunos para a atividade de
registro (individual ou coletiva).

TABELA PARA REGISTRO DO JOGO DESCUBRA A QUANTIDADE

NUMERAL
DESENHO DA

QUANTIDADE DE DEDOS

DESENHO DA
QUANTIDADE DE

OBJETOS



4) JOGO "ORGANIZANDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA"

Participantes: de dois a três jogadores
Material: 9 potinhos identificados com os algarismos de 1 a 9, contendo bolinhas ou outro
material  de contagem de acordo com a quantidade indicada fora deles e palitos para
contagem.

Modo de jogar:
Os potinhos são dispostos na mesa com a numeração virada para trás. Cada jogador, na
sua vez, escolhe um potinho, abre a tampa e observa a quantidadae dentro dele, pegando
a quantidade de palitos correspondente e dizendo aos colegas que quantidade é essa. Se
acertar fica com o potinho colocando nele os palitos selecionados. Caso não acerte, o
potinho é fechado e colocado junto aos demais na mesa. A cada rodada os participantes
comparam as quantidades de palitos e depois organizam uma sequência com os potinhos
arrecadados da menor para a maior  quantidade.  O jogo prossegue até que todos os
potinhos sejam escolhidos e possam ser ordenados formando a sequência de 1 a 9.

Explorando as jogadas:
Depois  de  cada  rodada  os  participantes  deverão  comparar  a  quantidade  de  palitos
selecionados para o seu potinho e responder ao questionamento do professor:
- Quem tem mais palitos? Quem tem menos palitos?
-  Para  organizar  a  sequência  da  menor  para  a  maior  quantidade  qual  pote  deve  vir
primeiro? E depois dele?
A partir  da  segunda  rodada,  quando  os  potinhos  forem  colocados  na  sequência,  os
jogadores podem comparar as quantidades de palitos dos potes vizinhos onde imaginam
que irão colocar o seu, conferindo se a sequência está correta.
Para a conferência final é importante que o professor verifique com os participantes que
na sequência de quantidades é sempre acrescentado mais um elemento (demonstrar
pareando  os  palitos).  Também  devem  realizar  a  recitação  da  sequência  numérica
formada.



5) “JOGO COM A PRIMEIRA CALCULADORA DO MUNDO”

Participantes: dupla de alunos

Material:40 palitos de picolé, 1 bandeja para os palitos, 4 elásticos, 1 dado, mãos feitas
de EVA (duas para  cada aluno),  quadro  valor  de lugar  para  cada aluno depositar  os
palitos.

Preparação:
Falar sobre a história dos números. De como eram feitas as contagens utilizando pedras,
por  exemplo,  e  de  que  provavelmente  a  primeira  máquina  de  calcular  utilizada  pelo
homem tenha sido os dedos das próprias mãos. Falar que a representação da mão será
usada como uma espécie de calculadora.

Modo de jogar:
Todos os palitos são colocados na bandeja. Cada jogador, na sua vez, lança o dado, pega
a quantidade de palitos indicada e arruma em sua calculadora. Cada palito fica em um
dedo. Quando os 10 dedos da calculadora de um jogador estiverem preenchidos com
palitos,  estes  são  retirados  e  amarrados  com  elástico.  Se  sobrarem  palitos  eles
começarão  a  ocupar  novamente  os  dedos  da  calculadora.  O  jogo  acaba  quando
acabarem os palitos.
Para verificar a quantidade de palitos eles devem ser dispostos no quadro valor de lugar
que nesse caso tem dois espaços: SOLTOS, onde serão colocados os palitos soltos e
MONTINHOS, onde ficarão os palitos amarrados.
O resultado de cada jogador pode ser registrado numa tabela.

Ex.: 26 palitos arrecadados

MONTINHOS SOLTOS

2 6

Para verificar  quem conseguiu juntar  o  maior  número de palitos e foi  o  vencedor,  os
alunos comparam a quantidade de montinhos e palitos de cada um. Para compreensão
do que representa cada quantidade, podem tirar a borrachinha dos palitos e no exemplo
acima poderiam verificar que cada montinho tem 10 palitos. Então temos 20 + 6 palitos,
ou simplesmente 26 palitos.



5) “JOGO DAS BORBOLETAS COLORIDAS”

Nº. de jogadores: dois a quatro jogadores

Materiais: roleta com três borboletas de cores diferentes, dado com faces de 1 a 3, folha
com desenho de 20 borboletas  para  colorir,  lápis  para  colorir  (cores  das borboletas),
gráfico  com borboletas  e  fichinhas coloridas de acordo com cores  das borboletas  da
roleta.

Modo de jogar:

Antes de iniciar o jogo cada jogador deve apostar na cor da borboleta que pensa que será
mais sorteada.

Cada jogador,  na  sua  vez,  lança  o  dado  e  gira  o  ponteiro  da  roleta  para  verificar  a
quantidade  e  cor  das  borboletas  que  irá  colorir  na  folha  com  os  desenhos.  O  jogo
prossegue até que todas as borboletas da folha estiverem pintadas.

No final  do jogo, se o número de borboletas sorteado for maior que a quantidade de
borboletas da folha para colorir, o sorteio do dado vai sendo repetido até que apareça o
número exato de borboletas que faltam ser pintadas. O jogador que sortear esse número
gira a roleta para o sorteio da cor e realiza a pintura das borboletas.

Na etapa seguinte os jogadores irão verificar a quantidade de borboletas pintadas de cada
cor e completar o gráfico com as fichinhas das cores correspondentes.

 Fonte: RANGEL, Ana Cristina Souza. Matemática da Minha Vida: anos iniciais do ensino
fundamental - 5. ed.- Porto Alegre:NEEMI, 2006.( Vol.2 – adaptação)

Ficha para registro:

QUANTAS BORBOLETAS?

Cor da 
borboleta

TOTAL

Quantidade

 

Qual a cor que foi mais usada para pintar as borboletas?



Quem ganhou a aposta do jogo? Por quê?

Questionamentos:

1)Qual a cor da borboleta mais sorteada?

2)Quantos pontos teve a borboleta menos sorteada? Quanto falta para ela alcançar
o número de pontos da mais sorteada? 

3) Quantos pontos obteve a borboleta ______?

4) Tem mais borboletas amarelas ou borboletas?

TRILHA COM OS NÚMEROS DO CALENDÁRIO



Material: fichas numeradas (1 até 31) para compor a trilha no chão ou na classe, dado,
marcadores conforme número de jogadores, calendário do ano, tiras de papel colorido
(três cores) para identificação dos sábados, domingos e feriados, fichas com nome dos
dias da semana
Preparação:
Antes de Iniciar o jogo os alunos organizam as fichas em ordem crescente e, com o apoio
do  calendário,  representam  o  mês  correspondente  do  ano.  O  professor  realiza  a
exploração dos dados do calendário e os alunos Identificam os sábados, domingos e
feriados com as tiras de papel. 
Depois disso, será organizada uma trilha com as fichas na ordem crescente e, seguindo a
ordem dos números, os alunos podem realizar a contagem até o número que souberem. 
O  professor  vai  questionando  para  que  os  alunos  identifiquem números  e  percebam
regularidades da sequência numérica.

A trilha inicia com que número? E qual o último número dela? 
Quais números estão identificados com a cor vermelho?
Qual é o maior dos números identificados com a cor amarelo?
Que número vem logo antes do 27?
Que número vem logo depois do 15?
Que número está antes do 13 e depois do 11?
Quais números estão depois do 20 e antes do 25?
Observando a sequência de números do 10 até o 19 qual algarismo se repete?  
O que acontece na sequência depois do 20?

Modo de jogar:
*Antes de iniciar as jogadas combinar com os alunos o que acontece quando o marcador
cair nos sábados, domingos e feriados.
Cada jogador,  na  sua  vez,  lança  o  dado  e  anda na  trilha  de acordo  com o número
sorteado. O objetivo do jogo é chegar primeiro ao último dia do mês.
Conforme as jogadas vão acontecendo o professor vai questionando sobre o dia em que
chegaram com a jogada, quem percorreu mais dias do mês, quantos espaços faltam para
chegar no domingo (número que precisa ser sorteado no dado), se alguém está no dia 11
e o dado cair no 6 para que número irá, etc.

Variações: 
 O professor pode organizar a trilha deixando algumas fichas com o número virado

para baixo. Então, cada jogador que parar numa casa em branco deverá identificar
que número da sequência é esse.

 No verso das fichas da trilha o professor pode representar cada número com o
desenho das peças do material dourado.  Então, a cada jogada, o jogador observa
em que número parou e identifica as peças do material dourado necessárias para
compô-lo. Depois é só virar a ficha da trilha e fazer a conferência.



JOGO DAS SOMAS COM DOMINÓ

Participantes: grupo de 3 a 4 jogadores
Material: jogo de dominó
Modo de jogar:
As peças do dominó são distribuídas entre os participantes do grupo.
O professor ou responsável pelo grupo dirá qual o resultado que corresponde à soma dos
pontinhos das peças (somas de zero a doze).
Quem tiver peças cuja soma corresponde à quantidade solicitada vai colocá-las no centro
da mesa e identificar quais os valores que foram somados.
Vence o jogo quem terminar as peças primeiro.
A sugestão  é  que  o  jogo  continue  até  que  o  responsável  diga  todos  os  resultados
possíveis e todos possam perceber as diferentes formas de se obter aquelas quantidades.
Ex. O professor diz: Peças que somam 5.
As peças (3;2), (1;4) e (5;0) deverão ser colocadas no centro da mesa. 
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