
JOGO DO +1 OU +2 

Número de jogadores : de 2 a 4 

Material : uma tabela com números de 2 a 7 repetidos 3 vezes cada um, ou 3 a 8 também 

repetidos.  Fichas coloridas, sendo uma cor para cada jogador e um dado. 

Como se joga : cada criança, na sua vez, joga o dado e de acordo com a quantidade que caiu 

soma +1 ou +2, e coloca sua ficha colorida em cima do respectivo  número. Por exemplo: tirou 

no dado 4, soma +1 e cobre o 5. Quando todos os números estiverem cobertos contam-se as 

fichas. Vence o jogo quem tiver o maior número de fichas ou pontos. 

Variação: ao invés de utilizar fichas pode-se plastificar o tabuleiro e riscar com caneta de 

retroprojetor de quatro cores diferentes, depois é só limpar com álcool. 

Objetivo: realizar cálculos de soma oralmente. 
 

 

BATALHA 
- Fichas numeradas (variações com números menores que 100) 

- 2 à  4  jogadores 

Desenvolvimento: As fichas devem ser embaralhadas e colocadas viradas para baixo sobre a 

mesa. Em seguida cada participante pega uma ficha e a vira sobre a mesa. Os jogadores terão 

de decidir qual das fichas é a de maior número. O jogador dono da ficha de maior número leva 

todas as fichas da rodada. Inicia-se nova rodada até que as fichas do monte acabem. Ganha o 

jogo quem tiver o maior número de fichas ao término do monte. 

Objetivo: comparar e ordenar números apoiados em suas hipóteses sobre o sistema de 

numeração 
 
 

JOGO DOS NÚMEROS 

 

 -fichas (2,5 X 2,5cm) com números, ex: 1 a 10, 20 a 30, de 30 a 50 

-de 2 à 4 jogadores ou grupos  

 Desenvolvimento: o objetivo é organizar a sequência numérica com as fichas corretamente, 

poderá fazer isso no coletivo distribuindo uma sequência para cada dupla organizar, depois 

deixará a disposição das crianças durante o trabalho diversificado. Variação: Fazer a 

competição de ordenação, em dois grupos ou entre mesas, pedir para ordenar  os números de 

1 a 20, depois de 20 a 30, quem terminar primeiro ganha . 

 

GUERRA DOS DADOS 

 

- 1 a 2 dados 

- 2 fichas com uma coluna com 4 divisões  e uma divisão com o total dos pontos, 

correspondentes cada uma ao jogador A e ao jogador B (apenas 2 jogadores). 

Desenvolvimento: Estipula-se um número de pontos a serem alcançados. Joga-se os dados, 

soma as quantidades e registra-se os pontos em cada divisão, correspondendo a 4 jogadas. 

Ganha que tiver alcançado os pontos estipulados ou quem mais se aproximar. 

Variação: Não se estipula o valor e ganha o jogo quem tiver feito a maior soma total dos 

pontos.  


