
JOGOS EXPLORADOS NO ENCONTRO DO DIA 11/06

JOGO DAS RUAS

     

Formar  um  tabuleiro  (3x4)  na  mesa  ou  no  chão  com  tiras  de  papel  ou  fita  que
representarão  as  ruas.  O  professor  determina  códigos  que  representarão  as  ruas  e
códigos para os atributos das peças,  apresentando-os em cartões.  Os blocos lógicos
serão distribuídos entre os alunos. Após, o professor vai contando uma história e com os
cartões vai indicando no tabuleiro a colocação dos blocos nas ruas. A cada indicação do
atributo, os alunos deverão reorganizar as peças nos espaços (ruas) correspondentes.

Certo dia, os moradores de uma cidadezinha reuniram-se porque queriam deixar a
cidade  deles  mais  organizada.  Decidiram  que,  para  facilitar  a  localização  de  cada
morador, iriam organizar-se nas avenidas e ruas da cidade.
 Assim, organizaram a avenida dos amarelos, a avenida dos azuis e a avenida dos
vermelhos.

Gostaram  da  organização,  mas  acharam  que  podiam  organizar  ainda  mais  a
cidade  e,  então,  combinaram que  esta  (indicar  no  espaço  com o  cartão  do  símbolo
correspondente) seria a rua dos triângulos,... a rua dos círculos,.... a rua dos quadrados e
a rua que faltava seria a dos? (alunos respondem e distribuem as peças). 

Eles,  então,  acharam a organização  excelente,  mas  tiveram mais  uma ideia  e
resolveram que, nas avenidas, poderiam organizar os G ( grandes) no lado direito e os P
(pequenos) no lado esquerdo.

E, finalmente, perceberam que ainda era possível outra organização para as ruas,
separando  grossos  e  finos  (indicar  no  tabuleiro  com  os  símbolos  o  local  das  peças
grossas e das finas), ficando todo mundo muito satisfeito com a beleza e organização da
cidade.

 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.



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. 

Variação: Todos podem estar com uma caixinha na sua frente (face virada para baixo) e
ao  som  da  música  “Escravos  de  Jó”  ou  de  outra  música  escolhida  os  alunos  vão
passando as caixinhas para o colega da direita. Ao término da música ou conforme o
combinado, cada aluno vira a caixinha que se encontra na sua frente, observa o número 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

JOGO COM A PRIMEIRA CALCULADORA DO MUNDO

Nº. de Jogadores:   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) ou papel para os alunos fazerem e recortarem o contorno
das suas mãos,  duas caixinhas ou 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 organizar melhor o material o professor apresenta as caixinhas



dispostas lado a  lado. Na caixinha da esquerda ficam os montinhos formados e na da
direita os palitos soltos. 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 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.

QUAL É O NÚMERO?

Material: Fichas com desenhos das peças do Material Dourado, cartões numerados para
sobrepor (unidades de 1 a 9, dezenas de 10 a 90, centenas de 100 a 900 e unidades de
milhar de 1000 a 9000), 1 caixa de Material Dourado (base dez), tabela para registros.
Modo de jogar:
Ordenar os cartões numerados que são usados para sobrepor e embaralhar as fichas
com desenhos, deixando-as viradas num monte.
Cada jogador, na sua vez, retira uma ficha com o desenho das peças do material dourado
que  deverá  separar.  Depois  de  selecionar  as  peças  e  identificar  o  número,  retira  os
cartões correspondentes e organiza-os fazendo a leitura do mesmo.
Pode ser organizada uma tabela para os registros onde os alunos poderão fazer três
representações: o desenho das peças do material dourado, a escrita numérica e a escrita
do número por extenso.

Modelo de tabela para registros do jogo 
DESENHO

(peças do material dourado)
NÚMERO COM

CARTÕES
NÚMERO POR

EXTENSO



CONQUISTANDO A CENTENA

Materiais: material dourado, 1 ou 2 dados, folha com a representação da dezena (barra)
e da centena (placa).

Modo de  jogar:  os  jogadores  recebem do  professor  peças  do  material  dourado,  no
mínimo 10 unidades e 10 dezenas e 1 placa de centena que será colocada no fim do jogo.
Cada jogador, na sua vez, lança o(s) dado(s) que indicará(ão) quantas peças de unidades
deverá pegar e colocar na sua trilha, construindo a barra da dezena. A cada rodada o
jogador deverá dizer quantas unidades tem e quantas faltam para formar uma dezena.
Cada vez que ele formar uma dezena, deverá retirar todas as 10 unidades e trocar por
uma barra de dezena que deverá ser colocada na placa da centena para sua construção.
O objetivo é conseguir construir primeiro a sua centena, com dez barras de dezena, trocar
as dez barras por uma placa de centena, colocando a mesma na sua trilha.


