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Sistema de Numeração Decimal – Agrupamentos e valor posicional 

 

Jogo: Ganha cem primeiro 

 
Objetivo pedagógico: construir a noção de agrupamento de 10 em 10. 

Objetivo do jogo: 

Ganha quem formar o grupão primeiro: que é o amarrado de dez grupos de dez palitos. 

Quem primeiro formar o grupão levanta a mão com ele e declara em voz alta: “ganhei 

CEM primeiro”.  

Materiais:  

 ao menos 100 palitos por jogador;  

 ao menos 12 ligas elásticas (elásticos utilizados, em geral, para amarrar 

dinheiro)  por jogador; 

 dois dados, de preferência com algarismos. Se for com bolinhas, de 

preferência  

 que não seja o tradicional, isto é, sem constelação (sem a distribuição 

clássica das quantidades), fazendo com que a criança tenha que contar a 

quantidade indicada em cada dado, conforme observamos na figura a seguir. 

Os dados podem ter quantidades maiores que seis; 

 1 pote (que pode ser copo plástico ou embalagem de sorvete).  

 

Número de jogadores: entre dois e quatro alunos. 

Indicação: para alunos do 1.o e 2.o anos. 

 

Regras do jogo: 

Na primeira rodada: 

 cada jogador, na sua vez, lança os dois dados e pega a quantidade em palitos de 

acordo com o valor indicado pelo total de pontos dos dados. Todos os palitos 

devem estar inicialmente depositados no pote;  

 se o resultado for igual ou maior que 10, a criança deverá usar a liga elástica  

para amarrar 10 palitos e formar um grupo. Se houver sobra, ela ficará na mesa, 

sem amarrar, para se juntar aos palitos ganhos nas próximas rodadas, a fim de 

fazer novos grupos. Caso o resultado seja menor que 10, o jogador deverá deixá-

los na mesa sem amarrar, esperando a próxima rodada na esperança de formar 

um grupo de 10; 

 ao concluir a organização de seus palitos soltos e dos grupos, passa os dois 

dados para o colega seguinte, dizendo: “EU TE AUTORIZO A JOGAR”. Isto 
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faz com que cada jogador tenha sua rodada garantida e que os demais observem 

as contagens, correspondências, agrupamentos, aprendendo e refletindo, não 

apenas nas suas próprias ações, mas nas ações dos colegas.  

 

Nas rodadas seguintes: 

 lançar os dados e, cada vez que obtiver DEZpalitos, usar a liga elástica para formar 

um grupo, podendo ficar, no final da rodada, com palitos soltos e grupos;  

 se houver palitos soltos, serão guardados para serem acrescentados aos que serão 

ganhos nas rodadas posteriores, sendo que devem ficar na carteira do aluno, 

organizados, de forma a não misturar com os dos colegas (isso também é 

Matemática) ou com os do pote. Os palitos inicialmente devem ficar no pote, 

visando à organização do material e para não haver mistura (a escola deve fornecer 

meios para ajudar a criança pequena, em processo de alfabetização, a se organizar); 

 ao obter DEZgrupos de dez palitinhos, usar uma liga elástica para agrupar os dez 

grupos, formando um grupão. Assim feito, a criança levanta o grupão e declara em 

voz alta “ganhei CEM primeiro”. Caso levante os dez grupos sem agrupá-los em 

um grupão, é punido perdendo um grupo de dez, que volta ao pote. 

 Quando um aluno se declarar ganhador, os colegas devem conferir se está tudo 

certo, ou seja, se o grupão é formado de dez grupos amarrados e se cada grupo tem 

dez palitinhos. 

 

 

Avaliação: 

Procurar observar se a criança: 

 faz correspondência entre o valor obtido nos dados e a quantidade de 

palitos; 

 soma os valores e pega a quantidade de palitos correspondente ao valor total 

ou se pega a quantidade correspondente a cada dado, juntando depois; 

 faz “sobrecontagem”, ou seja, se conta a partir da primeira quantidade, ou 

recomeça tudo novamente; 

 mobiliza noções iniciais de probabilidade, tais como se ela prevê se, 

lançando • os dados, vai dar para amarrar ou não, se vai ou não alcançar um 

colega, se ainda pode ganhar ou se já perdeu; 

 preserva as quantidades e verbaliza quantos palitos soltos, grupos e palitos 

no total o jogador tem em determinada rodada; 

 consegue comparar as quantidades obtidas pelos jogadores de seu grupo; 

 acompanha e verifica as contagens e agrupamentos dos demais jogadores; 

 tem autorregulação quanto ao processo de formação de grupos de DEZ a 

cada momento do jogo; 

 a cada dez, amarra formando grupos de dez; 

 ao obter dez grupos, agrupa e se declara ganhador. 
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Jogo: Gasta cem primeiro 

 

 

Objetivo do jogo: 

Devolver ao pote todos os palitos, ficando com ZERO palito primeiro. 

Materiais:  

 um pote vazio no centro da mesa de jogo;  

 100 palitos por jogador; 

 11 ligas elásticas; e  

 dois dados, de preferência com algarismos (ver características do dado no • 

jogo 1). 

Número de jogadores: entre 2 e 4 alunos. 

Indicação: para alunos do 1º ao 3º ano. 

 

Regras do jogo: 

 

 Para preparação do jogo, cada jogador organiza seus palitos num grupão: 
dez grupos de dez palitos. 

 

Na primeira rodada: 

 cada jogador, na sua vez, deve lançar os dois dados e retirar de seu grupão a 

quantidade de acordo com o valor indicado pelo total de pontos dos dados. Os 

palitos retirados devem ser colocados no pote. 

Nesta primeira rodada, o jogador deve retirar a liga do grupão, para então, escolher 

um dos grupos para desmanchar. 

Para retirar os palitos do grupão, deve retirar a liga elástica, antes de tirar os palitos. 

Não pode retirar palitos do grupo ou do grupão sem desfazê-lo, pois assim ele não fica 

mais com DEZ e, portanto, não é mais grupo ou grupão. 

Os palitos que sobraram, após a colocação no pote da quantidade indicada pelos 

dados, ficam na carteira do aluno, organizados, de forma a não misturar com os dos 

colegas. 

Cada jogador vai, ao longo do jogo, conservando consigo as ligas que foram soltas, 

como forma indicativa de grupos que foram desfeitos. Quem tiver mais ligas soltas, 

estará mais próximo de ganhar o jogo. 

 

Após “colocar no pote” a quantidade de palitos indicada pelos dados, o aluno deve 

organizar em sua carteira quantos grupos e soltos lhe restaram, assim como as ligas 

elásticas.  

Ao concluir a organização de seus palitos soltos e grupos, passa os dois dados para 

o colega seguinte dizendo: “EU TE AUTORIZO A JOGAR”. 
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Nas rodadas seguintes: 

 procedimento é o mesmo da primeira jogada, sempre desagrupando,  quando for 

necessário, e separando os grupos dos soltos para ter clareza do quanto ainda 

tem. 

Chegando ao final do jogo, quando o jogador tiver menos de dez palitos, na vez de 

jogar, joga apenas com um dado. Também ao final do jogo, quando tirar no dado valor 

maior do que possui, perde a vez, passando a vez ao colega seguinte. 

Quando um jogador conseguir ficar sem nenhum palito, é declarado como primeiro 

ganhador. 

 Quando um aluno se declarar ganhador, os colegas devem conferir se está tudo 

certo, ou seja, se o ganhador está sem nenhum palito e onze elásticos como 

prova dos desagrupamentos realizados. O jogo não termina com a declaração do 

primeiro ganhador. O professor deve estimular os demais jogadores a continuar 

o jogo para ver quem ficará em segundo, terceiro lugar, e assim por diante. 

Quem já ganhou, ajuda a conferir as quantidades que cada jogador está retirando 

e organizando em grupos. 

 

 

Avaliação: 

Procurar observar se a criança: 

 faz correspondência entre o valor obtido nos dados e a quantidade de palitos; 

 soma os valores e pega palitos correspondendo ao valor total ou se pega a  

quantidade correspondente a cada dado, juntando depois; 

 faz “sobrecontagem”, ou seja, se ao contar os pontos nos dados, o realiza a  

partir da primeira quantidade, ou recomeça tudo novamente; 

 mobiliza noções iniciais de probabilidade, tais como: prevê se, lançando os  

dados, será possível desamarrar ou não, se vai ou não alcançar a quantidade que 

tem um colega, se ainda pode ganhar ou se já perdeu; 

 preserva as quantidades e verbaliza quantos palitos soltos, grupos e palitos no 

total tem em determinada rodada; 

 consegue comparar as quantidades obtidas pelos jogadores de seu grupo;  

 acompanha e verifica as contagens e desagrupamento dos colegas; 

 tem autorregulação quanto ao processo de decomposição de grupos de DEZ a 

cada momento do jogo, ou seja, desfaz-se o grupo ao retirar palitos do 

amarradinho; 

 consegue perceber que, neste jogo, quem tem MENOS está GANHANDO,  

assim como quem tem mais elásticos soltos está ganhando; 

 no final do jogo consegue identificar quando o valor obtido no dado é maior  do 

que a quantidade de palitos que se tem, compreendendo que, nesta situação, 

perde-se a vez de jogar. 
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Jogo Placar Zero  

 

 
Objetivo pedagógico: compreender o desagrupamento respeitando o valor posicional 

com registro numérico. 

Objetivo do jogo: 

Ficar com ZERO palito primeiro, ou seja, devolver ao pote todos os 100 palitos. 

Ganha quem primeiro ficar com ZERO, ZERO, ZERO no placar. 

Materiais:  

 um pote por grupo;  

 cem palitos por jogador; 

 ao menos 11 ligas elásticas por jogador; 

 dois dados;  

 um tapetinho dividido em três campos, por jogador;  

 cinco jogos de fichas numéricas por jogador, contendo os algarismos zero a 

nove; 

 tabela por jogador para registro das pontuações. 

 

Número de jogadores: entre 2 e 4 jogadores. 

Indicação: para alunos do 1.o ao 3.o ano. 

Regras do jogo: 

 

 Para iniciar o jogo, cada jogador forma um grupão de CEM palitos formado  por 

dez grupos de dez palitos amarrados. Posiciona este grupão no tapetinho, 

fazendo a representação com as fichas numéricas. 

 

Na primeira rodada: 

 lançar os dois dados e retirar de seu grupão a quantidade em palitos de  acordo 

com o valor indicado pelo total de pontos dos dados. Os palitos retirados devem 

ser colocados no pote. Lembre-se que para retirar do grupão a quantidade de 

palitos marcada nos dados, é preciso desfazer o grupão retirando a liga, 

transferindo todos os grupos para a casa central (dos “grupos”), e, em seguida, 

desamarrar um grupo para retirar a quantidade necessária. O que sobrar 

desamarrado vai para a casa dos soltos.  

Em seguida, colocar as fichas numéricas formando um placar. Este indica quantos 

palitos soltos e quantos grupos de dez ficaram na rodada, dentro das casas 

correspondentes. No caso de haver casa vazia, é colocada a ficha com o algarismo 

ZERO, conforme imagem acima.  
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Ao concluir a organização de seus palitos soltos, dos grupos e seus respectivos 

registros, com fichas numéricas de quantos grupos e quantos soltos têm, passar os dois 

dados para o colega seguinte, dizendo: “EU TE AUTORIZO A JOGAR”. 

 

Nas rodadas seguintes: 

 procedimento é o mesmo da primeira jogada (exceto quanto ao fato de • não ter 

mais o grupão), sempre desagrupando, quando for necessário, posicionando os 

palitos no tapetinho e representando com as fichas os grupos e palitos soltos. 

 

Chegando ao final do jogo, quando o jogador tiver menos de dez palitos, em sua 

rodada, passa a jogar apenas com um dado. Também ao final do jogo, quando tirar no 

dado valor maior do que possui, perde a vez, passando-a ao colega seguinte. 

 

Quando um jogador conseguir ficar sem nenhum palito, ficando com as três fichas 

ZERO no placar, é declarado como primeiro ganhador e recebe uma ficha numérica do 

ZERO. 

 

Avaliação: 

Além dos elementos de avaliação apontados nos jogos anteriores, numa visão 

acumulativa de complexidade bem como de novas possibilidades, são pontos 

importantes de avaliação processual das construções e aprendizagens para serem 

observados nesse jogo: 

 capacidade de desagrupar, observando que cada grupo tem que ter DEZ para  

permanecer amarrado pelo elástico, assim como, ao desagrupar, realiza-se o 

reposicionamento segundo os campos de grupos e soltos; 

 se há posicionamento correto a cada jogada dos soltos, grupos de 10 e do  

grupão de 100; 

 se há preocupação de registro da pontuação, atualizando o placar com as fichas 

corretamente; 

 se ao ver o registro do colega que está à sua frente, o aluno não se confunde em 

função da questão da lateralidade, pois à esquerda de um é à direita daquele que 

está à sua frente; 

 se consegue perceber que neste jogo a lógica é invertida, dessa forma, quem  

está ganhando é aquele que possui menor quantidade de palitos; 

 se há leitura das quantidades numéricas a partir das quantidades de grupos de 10 

e de palitos soltos, adequadamente colocados sobre o tapetinho; 

 se as fichas são corretamente posicionadas, se não coloca a ficha invertida,  

indicando espelhamento; 

 se há conservação do grupo, ou seja, perguntado quantos palitos há num grupo 

por ele construído, se responde imediatamente DEZ ou se requer nova 

contagem, até mesmo desfazendo o grupo para sua quantificação. 
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Jogo: Agrupamentos para mudar de nível (segundo a cor) 

 

Objetivo pedagógico:  

 

Explorar a ideia de que, por meio do agrupamento na base 10, realizamos quantificações 

com representações simbólicas. Colaborar com a construção da noção de valor, em que 

uma tampinha vale dez outras tampinhas. 

 

Objetivo do jogo: 

Ganha quem primeiro tiver 5 tampinhas vermelhas. Para tanto, há necessidade de, por 

jogada, ganhar tampinhas azuis, a serem trocadas por uma vermelha, cada vez que tiver 

dez azuis. 

Materiais:  

 ao menos 15 tampinhas azuis por aluno; 

 ao menos 6 tampinhas vermelhas por aluno;  

 um dado por grupo de alunos, de preferência com algarismos;  

 dois potes por grupo.  

 

Número de jogadores: entre 2 e 4 jogadores. 

Indicação: para alunos do 1º , 2º e 3º anos. 

Regras do jogo: 

Na primeira rodada: 

 o primeiro jogador lança o dado e pega a quantidade de tampinhas azuis 
que foi sorteada. Então, passa a vez para o próximo jogador, que repete o 
procedimento e passa para o seguinte; 

 ao concluir a organização de suas tampinhas, passa o dado para o colega  

seguinte dizendo: “EU TE AUTORIZO A JOGAR”. 

 

Nas rodadas seguintes: 

 vai se repetir a ordem da jogada até que um dos jogadores complete 10  

tampinhas de cor azul. Ao completar, o jogador muda de nível. Isto significa que 

ele vai trocar 10 tampinhas azuis por uma vermelha. Assim, cada grupo de 10 

representa uma mudança de nível. 

 

Avaliação: 

Procurar observar se a criança: 

 faz correspondência entre o valor obtido no dado e a quantidade de tampinhas 

azuis; 
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 a cada dez tampinhas azuis, realiza a troca por uma tampinha vermelha;   

 mobiliza noções iniciais de probabilidade, tais como: prevê se, ao lançar os  

dados, vai dar para trocar tampinhas ou não, se vai ou não alcançar um colega, 

se ainda pode ganhar ou se já perdeu; 

 preserva as quantidades e verbaliza quantas tampinhas vermelhas e tampinhas  

azuis têm em cada rodada;  

 consegue comparar as quantidades obtidas pelos jogadores de seu grupo. 

 

 

Jogo: Qual a representação do número? 

 

 
Objetivo pedagógico: representar o agrupamento decimal e compreender o valor 

posicional dos algarismos. 

 

Objetivo do jogo: ganha o jogo quem fizer mais pontos ao final. 

Materiais:  

 24 cartas com registro numérico e representação de quantidades;  

 2 tapetinhos;  

 10 grupos de 10 palitos amarrados, por jogador; 

 10 palitos soltos, por jogador; 

 4 conjuntos de fichas numéricas de 0 a 9; 

 16 cartas de pontuação com 10 pontos; e  

 16 cartas de pontuação com 5 pontos. 

 

Número de jogadores: 2 

Indicação: para alunos do 3.o ano, podendo ser aplicado em turmas de 2.o ano se o 

alfabetizador julgar pertinente. 

Regras do jogo: 

 um dos jogadores distribui 5 cartas com registros numéricos e representação 

de quantidades para cada jogador, sem que seja visto o conteúdo dela pelos 

demais, fazendo um monte para cada um deles. 

Na primeira rodada: 

 o primeiro jogador pega, em seu monte, uma carta e lê o número para o  

segundo. Este deve representar no tapetinho o número que ouviu, usando 

grupos e os soltos (já disponíveis) e colocar as fichas numéricas. Quando o 

segundo jogador terminar seu registro, o primeiro confere se está certo e 

mostra a carta. Se estiver certo, o segundo jogador (o que montou) ganha 

uma carta com 10 pontos. Se não estiver correto, o primeiro jogador (o que 

leu) mostra como fazer e cada jogador ganha a metade dos pontos (cinco). 

Isso significa que um ganha pela tentativa e o outro ganha por ter mostrado. 
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Na sequência, o segundo jogador realiza o mesmo procedimento: pega uma carta em 

seu monte, lê para o adversário, que deverá montar o número com as devidas 

quantidades. Se estiver certo, o jogador que representou no tapetinho ganha a carta com 

10 pontos. Se não estiver correto, o jogador que leu mostra como fazer. E cada jogador 

ganha a metade dos pontos. 

Ao final da primeira rodada os jogadores comparam os tapetinhos e veem qual o 

maior número. Quem tiver o maior número ganha 5 pontos. 

Nas próximas rodadas: 

repete-se o procedimento. Terminando a 5ª rodada, os dois jogadores pegam  suas cartas 

das pontuações e fazem a soma. Ganha quem tiver mais pontos. 

 

Avaliação:  

Além dos elementos de avaliação apontados nos jogos anteriores, numa visão 

acumulativa de complexidade, bem como de novas possibilidades, são pontos 

importantes de avaliação processual das construções e aprendizagens para serem 

observadas nesse jogo: 

 se o aluno faz correspondência entre o número ouvido, a quantidade  

representada e os símbolos necessários;  

 se ele consegue identificar e representar no tapetinho a quantidade de grupos 

de dez e de soltos do número verbalizado; 

 se ele é capaz de acompanhar a jogada do outro e verificar se acertou ou 

não, sem necessidade de conferir na ficha;  

 se consegue comparar as quantidades representadas pelos jogadores; 

 se há preocupação de registro da pontuação do jogo; 

 se consegue registrar sua pontuação na tabela. 
 
 

Formas pedagógicas de uso de fichas escalonadas 

 

Objetivos: 

Explorar as possibilidades pedagógicas de utilização das fichas escalonadas na 

Alfabetização Matemática por meio de atividades lúdicas. 

 

 

Materiais:  

 Conjunto de fichas escalonadas de 1 a 999; 

 Conjunto de fichas de 1 a 9 da Caixa Matemática; 

 Dados com valores nas faces variando de 1 a 9; 

 Material dourado. 
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Jogo 1 – em dupla, cada jogador pega 3 fichas diferentes, uma do monte da centena, 

uma do monte das dezenas e uma do monte das unidades, viradas com a face numérica 

para baixo. Cada aluno, sobrepondo as fichas de acordo com seu valor, monta seu 

número. Ganha quem tiver maior número.  

 

Jogo 2 – o professor dita um número de três ordens. Cada aluno tem seu conjunto 

de fichas escalonadas sobre a mesa e com valores virados para cima. Ganha quem 

primeiro representá-lo com suas fichas escalonadas, considerando os seus valores. 

 

Jogo 3 – cada aluno forma um número com 3 ordens, obtidas pegando, 

aleatoriamente, fichas viradas com a face numérica para baixo e de tamanhos diferentes. 

O jogador, na sua vez, aposta numa determinada ordem. Os outros jogadores viram as 

fichas escalonadas relativas a esta ordem. Quem tiver o maior valor, ganha a rodada e 

fica com todas as fichas. Uma rodada se encerra quando tiverem sido apostadas as três 

ordens. No final, dentre os três lances, ganha quem tiver mais fichas. A ordem dos 

jogadores que faz a primeira aposta deve mudar a cada rodada, sendo que um jogo tem 

4 rodadas. 

 

Jogo 4 – cada jogador deve ter um conjunto de fichas escalonadas disponíveis na 

carteira e viradas para cima, além de um dado para a dupla. O jogador deve saber, desde 

o início, que a partida é composta de apenas três lances por participante. Cada um, na 

sua vez, joga o dado. O primeiro jogador deve escolherá uma das fichas escalonadas, 

unidade, dezena ou centena, de acordo com o número tirado no dado. Por exemplo, se, 

ao lançar o dado, obtiver o número 6, ele escolherá pegar 6, 60 ou 600. Passa a vez para 

o outro jogador que fará o mesmo. O objetivo do jogo é, com as três fichas obtidas, 

formar o menor número possível, respeitando-se as regras de composição numérica com 

as fichas escalonadas. Eles deverão estar cientes de que na partida, não poderão mais 

utilizar o número já sorteado em outra ordem. Caso isto ocorra, deve a criança relançar 

o dado, até sair um resultado ainda não obtido por ele. 

 

 

Além da realização destes jogos, pode-se: 

 pedir que os alunos organizem as fichas que estão embaralhadas; 

 representar, com as fichas, valores que aparecem em textos de diversos 

gêneros; 

 representar, com as fichas, quantidades registradas com o material dourado; 

 utilizar as fichas como ferramenta mediadora na escrita dos números por 

extenso (como os lemos); 

 em situações em que o aluno apresenta dificuldades na escrita, como por 

exemplo, escreve oitenta e seis como 806, pode-se usar a ficha para mostrar 

a síntese da composição do número. 
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Jogo em Bases diferentes – 3 / 5 

 

Base 3: 

Material necessário: 

 Fichas azuis, amarelas e rosas. 

  Dado 

 Uma tabelinha para registro. 

Números de participantes:   

 Grupo de 4 pessoas. 

 

Objetivo do Jogo:  

 Construir a noção de agrupamentos com  base 3; 

 Realizar trocas a partir dos agrupamentos. 

Como Jogar: 

 Na mesa deverá ter fichas azuis, vermelha e branca. 

 Cada ficha tem valor diferente:  

3 fichas azuis valem 1 ficha amarela. 

3 fichas amarelas valem 1 ficha rosa. 

 Cada jogador , na sua vez, joga o dado e pega a quantidade de fichas  azuis 

iguais a quantidade de pontos dos dados. 

 Toda a vez que o jogador  tiver 3 fichas azuis, ele é obrigado a trocar  por uma 

ficha vermelha. 

 Quando  o jogador tiver 3 fichas amarela ele trocará por uma ficha branca. 

 Ganha o jogo quem conseguir ficar com 2 fichas  rosa. 

 Quando o jogo acabar, marque na tabela abaixo com quantas fichas de cada cor 

cada um ficou. 

 

Nome do jogador Ficha branca Ficha  vermelha Ficha azul 

    

    

    

    

 



MEC – UFSC – PMF/ Secretaria Municipal de Educação – PNAIC 2014 

 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 

 

Material produzido e sistematizado para a Formação PNAIC 2014. Elaborado pela Orientadora de Estudos Monica da Luz 
Moreira – PMF/SC   Página 12   

 

 Após o jogo e o registro o professor pode realizar os seguintes 

questionamentos: 

 1 ficha vermelha, quantas fichas azuis você precisa ter? 

 2 fichas vermelhas, quantas fichas azuis você precisa ter? 

 1 ficha branca, quantas fichas vermelhas você precisa ter? 

 Quantas fichas azuis eu preciso para ganhar 1 branca? 

Observações: 

 Se achar necessário da para começar com uma regra mais simples, com uma 

única troca e conforme a turma vai se familiarizando da para introduzir  a 

segunda  troca. 

 Dependendo da turma pode também acrescentar mais uma cor. 

 

Jogo  Troca-troca das  fichas. 

 

Objetivo: Compreender as trocas  que ocorrem a cada agrupamento desejado. 

Conceitos Centrais: 

- contagem por agrupamento de 5 em 5. 

- Sistema de Numeração Decimal  -  Realizar trocas a partir dos agrupamentos. 

 

Material  Necessário: 

 1 dado 

 Quatro embalagens contendo fichas coloridas. ( amarelo, azul, vermelho e 

verde). 

 Papel para marcar os  resultados. 

 

Organização da sala:  Grupos de 4 alunos. 

Como Jogar: 

1. Cada criança do grupo, na sua vez de jogar, lança o dado e retira para si a 

quantidade de fichas amarelas, correspondente ao número que sair no 

dado. ( o número que sair no dado dá direito a retirar somente fichas 

amarelas); 
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2. Toda a vez que um aluno juntar 5 fichas amarelas deverá trocar por 1 

ficha azul. 

3. Da  mesma maneira, quanto tiver 5 fichas azuis, pode trocá-lás por  1 

ficha vermelha. 

4. O jogo pode terminar, por  exemplo, quando algum aluno conseguir 

alcançar 1 ficha verde, ou se a turma preferir, quando conseguir alcançar 

um determinado número de fichas vermelhas para não demorar muito. 

Observações: 

Ao término da jogada, a professora deverá propor questionamentos com toda a turma 

,envolvendo as possíveis situações encontradas no jogo. Por exemplo:  

 Quem ganhou  o jogo?  Por  que? 

 Quando alguém ganha o jogo, essa pessoa faz quantos pontos, em fichas 

amarelas? 

 Quantas  trocas são necessário para se ganhar o jogo? 

 E depois pedir para cada aluno registrar, em seu caderno qual  foi a sua 

pontuação e a do seu grupo no final da jogada. Se houver dúvida, fazer as 

“destrocas”, ou sejas retornar para as fichas amarelas. 

 

Jogo das Três Cartas 

Material Necessário: 

 Cartas numeradas de 0 a 9, em um total de três com cada algarismo, para cada 

grupo. 

Números de participantes: 

 Grupo de quatro jogadores. 

Objetivo do jogo: 

 Compreender a estrutura do sistema de numeração decimal, aprender a sequência 

numérica e a fazer comparação de quantidades. 

Como Jogar: 

 Montam-se os grupos de quatro jogadores para decidir quem será o carteador; 

 O carteador embaralha as cartas e entrega três delas para cada componente do grupo, 

sem olhar quais são; 

 O professor dá a ordem “Formem o maio número possível com as cartas que 

receberam”; 
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 Após formar o número com as cartas, os componentes do grupo conferem para ver 

quem fez o maior número; 

 Suponhamos que cada componente tenha recebido três cartas e que um jogador 

esteja com as cartas 3, 0, 9. Ele pode compor o número 930. E assim fazer outros. 

Quem obtiver o maior número ganha ponto naquela rodada. 

 O professor pode dar outras ordens: 

“ Formar um número próximo de ...ou...” 

“ Formar um número que esteja entre ...e...” 

“ Formar o maior número par” 

“ Formar o menor número impar” 

“ Formar o menor número possível” 

 

É importante discutir com os alunos onde o zero pode aparecer para que tenhamos 

um número de três algarismos, analisando que o zero à esquerda não tem valor ou que 

não temos zero como primeiro algarismo de um número. 

 

 Ao final de 10 jogadas, ganha quem tiver feito mais pontos. 

 

Observações: 

Propor problemas a partir do jogo: 

 Em uma turma a professora deu o seguinte comando: “Formar o maior número 

possível” Uma das crianças de um grupo formou com as cartas 1, 2 e 7 o número 

271. Você concorda que esse é o maior número que ela poderia formar? Por 

quê? 

 Em outro grupo foi dado esse mesmo comando e os alunos formaram os 

números 654, 921, 900 e 671. Qual criança venceu essa rodada? Explique. 

 Em uma comparação entre dois números, um grupo de crianças concordou que, 

entre 609 e 599, o segundo era o maior. Você concorda? Por quê? 

 Outra variação possível é modificar o número de cartas para quatro ou mesmo 

cinco e, então, explorar outros intervalos numéricos.  

 

Jogo: valor posicional e decomposição numérica 

Objetivos 

Interpretar a informação contida numa escrita numérica  

Conteúdos  

Recomposições aditivas e multiplicativas de um número baseadas na organização.  
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Anos 

3º ao 5º  

Tempo estimado: 6 aulas  

Material necessário 

Cópias das tabelas 

Desenvolvimento  

1ª etapa  

Flexibilização para deficiência intelectual 

Em geral, estudantes com deficiência intelectual têm menos vivência social. Por isso, 

costumam ser mais privados de casos que envolvem o uso do dinheiro (como identificar 

o preço de produtos, utilizar cédulas, calcular o troco etc.). Sendo assim, é interessante 

orientar a família do aluno para que ele seja incluído em situações desse tipo. Planeje 

também com o AEE atividades em que o estudante possa vivenciar situações de compra 

e venda, seja na lanchonete da escola ou em situações escolarizadas com o uso de 

cédulas que imitam as verdadeiras. É importante que essas orientações sejam feitas 

antes de esta proposta ser apresentada para toda a classe. Assim, o aluno com 

necessidades especiais pode ter melhores condições de aprender e participar. 

Um caixa eletrônico entrega notas de R$1, R$10 e R$100 quando os clientes fazem um 

saque. O caixa sempre entrega a menor quantidade possível de notas. Complete o 

seguinte quadro para saber quantas notas de cada tipo o caixa entregou em cada um dos 

casos: 

Valor 

solicitado 

Notas de 

R$100,00 

Notas de  

R$10,00 

Notas de 

R$1,00 

R$398,00       

R$204,00       

R$360,00       
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Após o quadro ser preenchido, analise com os alunos as respostas dadas. Eles podem 

reparar que os algarismos usados para responder ao problema são os mesmos que 

compõem os valores (por exemplo, 3, 9 e 8).  

Uma segunda questão para discutir com as crianças é interpretar a informação que uma 

escrita numérica oferece. Por exemplo, basta olhar o número 398 para saber que uma 

decomposição possível é 3x100+9x10+8.  

Flexibilização para deficiência intelectual  

Esta atividade pode ser proposta com diferentes valores para cada grupo, conforme o 

que as crianças já dominam. 

2ª etapa 

Pedir para que os alunos resolvam um problema um pouco mais complexo, envolvendo 

números maiores. Veja o exemplo:  

Um caixa eletrônico entrega notas de R$1, R$10 e R$100 quando os clientes fazem um 

saque. O caixa sempre entrega a menor quantidade possível de notas. Completem o 

seguinte quadro para saber quantas notas de cada tipo o caixa entregou em cada um dos 

casos:  

Valor 

solicitado 

Notas de 

R$100,00 

Notas de  

R$10,00 

Notas de 

R$1,00 

R$1.538,00       

R$3.207,00       

R$7.203,00       

R$2.730,00       

R$3.270,00       

No problema 1, as crianças puderam discutir que em nosso sistema de numeração, o 

valor das dezenas representa 10 unidades e as centenas, 100 unidades. Com base no 
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problema 2, elas vão colocar em jogo as relações entre as diferentes posições: 1 de 

1.000 é igual a 10 de 100; 1 de 100 equivale a 10 de 10, e assim por diante. 

Flexibilização para deficiência intelectual 

Proponha novos desafios de acordo com as conquistas de cada grupo. 

3ª etapa 

O terceiro problema desta sequência retoma as relações analisadas no problema 2 e as 

estende ao restringir o uso de notas, obrigando os alunos a explorar outras 

possibilidades de decomposição. Veja o exemplo:  

a) Um caixa eletrônico só entrega notas de R$1 e de R$100, porque acabaram as 

notas de R$10. O caixa sempre entrega a menor quantidade de notas possível. 

Como poderia pagar as seguintes quantidades?  

R$ 3.241 - R$ 8.097 - R$ 1.045  

 

b) Agora, o caixa só tem notas de R$1 e de R$10. Ele sempre entrega a menor 

quantidade de notas possível. Como poderia pagar as seguintes quantidades? 

  

 

R$ 1.475 - R$ 30.038 - R$ 42.125  

 

Na prática, é possível que as crianças descubram que, nos três casos, os dois 

algarismos da esquerda indicam quantas notas de R$100 são necessárias para 

obter a quantidade desejada e os dois da direita, quantas de R$1. A relação entre 

essas propriedades e a multiplicação (dizer que 32 de 100 é equivalente a dizer 

32x100=3.200) não é evidente para muitos alunos. Aprendendo a expressar em 

um cálculo a decomposição do dinheiro, o aluno poderá aprender esse conteúdo.  

 

Observação: para que cada problema ofereça elementos para abordar a questão 

seguinte, o professor deve explicitar as relações em jogo dentro de cada um 

deles.  

 

Avaliação 

Neste problema, os alunos podem analisar que existem diferentes 

decomposições possíveis para um mesmo número, nos problemas anteriores há 

apenas uma decomposição para cada número. O desenvolvimento desta 

atividade retoma as relações estabelecidas na atividade anterior e as aprofunda.  

 

Circule qual ou quais das opções que aparecem para cada número são corretas.  
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Jogo da batalha dos números para entender valor posicional 

Faixa etária 

1º ano 

Tempo estimado  

2 meses.  

Materiais necessários  

- Para o jogo Batalha Simples: um maço de 40 cartas com números terminados em 0, 

por dupla de alunos. - Para o jogo Batalha de Composição: quatro conjuntos de cartas 

numeradas de 1 a 9 e 20 cartas com o número zero (total de 56 cartas), por grupo de 

quatro crianças. 

Observação importante: as cartas devem ter apenas os números, de maneira que a 

comparação se baseie exclusivamente na escrita numérica. 
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Objetivo  

- Comparar escritas numéricas e refletir sobre o valor posicional dos algarismos.  

 

Conteúdo 

- Ordenação e comparação de números grandes (de dois, três ou quatro algarismos). 

Flexibilização 

Para crianças com deficiência intelectual 

Antes de começar as atividades, é fundamental considerar o que a criança já sabe a 

respeito dos números. Antecipe as etapas do jogo, mostre as cartas para a criança com 

deficiência e repita as partidas quando necessário para que ele compreenda a lógica da 

batalha numérica. O aprendizado dos pequenos com deficiência intelectual tem de fazer 

sentido na vida cotidiana, dentro e fora da escola. Por isso, o uso de calendários, fitas 

métricas, réguas ou de objetos do dia a dia – como sapatos de diferentes tamanhos, por 

exemplo – ajudam a criança a perceber a importância dos números. Respeite o ritmo de 

aprendizagem da criança e, se preciso, faça ajustes nos objetivos da proposta. Jogar em 

duplas também pode ser uma boa estratégia para que a criança aprenda com os colegas. 

Proponha algumas atividades complementares de reconhecimento do valor posicional 

dos algarismos para que a criança realize em casa, com ajuda dos familiares. 

Desenvolvimento  

1ª etapa 

Comece pelo jogo Batalha Simples. Distribua as cartas equitativamente entre os dois 

jogadores. Cada jogador coloca seu monte na sua frente, com os números voltados para 

baixo. Ao mesmo tempo, os jogadores viram a carta de cima do monte. O que tiver a 

carta mais alta fica com as duas (a própria e a do seu colega). Se houver empate, os 

jogadores dizem “batalha” e cada um coloca uma segunda carta na mesa. Quem tiver a 

carta mais alta fica com as quatro cartas (as duas próprias e as outras duas do 

adversário). O jogo termina quando acabar o maço inicial de um dos jogadores. Ganha 

quem obtiver a maior quantidade de cartas. Neste jogo é possível que as crianças 

busquem em um portador numérico os números obtidos em suas cartas. Vale usar uma 

fita métrica, um calendário ou um quadro numérico. Em qualquer um deles, a meninada 

pode checar qual dos números é o maior. O ganhador será aquele que tiver a carta com 

número mais longe do começo desses marcadores. Uma variação para esse jogo é 

incluir novas cartas como, por exemplo, com o 0 entre outros dois algarismos: 502, 205, 

4039, 4903 etc.  

Depois de algumas partidas do jogo, é importante propor situações em que as crianças 

possam refletir sobre as partidas realizadas. Veja alguns exemplos de problemas que 

podem ser apresentados aos alunos.  
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1. Circule o número da carta vencedora em cada uma das jogadas abaixo: 

 

2. João virou uma carta e tirou o 80. Qual número Vitor terá de tirar para ganhar essa 

partida?  

 

Depois de as crianças resolverem individualmente, organize um debate sobre se existe 

uma única resposta e incentive todos a fundamentar suas conclusões. 

 

2ª etapa 

Uma variação do jogo Batalha Simples é o Batalha de Composição. Consiste em utilizar 

cartas com algarismos de 0 a 9 e mudar as regras. Neste caso, as crianças viram duas ou 

mais cartas de cada vez e precisam montar o número mais alto que conseguirem a cada 

jogada. Quem formar o número mais alto leva todas as cartas. Organize as crianças em 

grupos de quatro, no qual jogam uma dupla contra a outra. Entre as possíveis estratégias 

das crianças para decidir qual número é o maior pode aparecer algo como “o primeiro 

número é o que manda” ou elas podem se apoiar na série numérica e, em seguida,  

comparar os números obtidos. A opção de realizar este jogo em pares de duplas tem 

como objetivo favorecer o intercâmbio, já que há a necessidade de justificar as opções 

para o colega.  

 

Como no jogo anterior, depois de algumas partidas, proponha situações de reflexão.  

1. Arthur tem as cartas 2, 3 e 7, quais números ele pode formar?  

2. Escreva todos os números maiores que 300 que Arthur pode formar.  

3. Em outra jogada, Arthur virou as cartas 2, 8 e 5. Sabendo que Arthur ganhou essa 

jogada, complete as cartas de João. 

 

4. João virou as cartas 0, 7 e 2, mas foi André quem ganhou essa partida. Quais cartas 

André pode ter virado? Arthur perdeu essa partida, quais cartas ele pode ter virado? 

Explique sua resposta.  
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O objetivo do primeiro problema é as crianças formarem todos os números possíveis 

com as três cartas indicadas. No segundo problema, a limitação imposta requer avaliar 

como deverá começar o número para superar o indicado. Já no terceiro e no quarto 

problemas, podem aparecer diferentes respostas, já que as crianças devem escolher três 

cartas entre todas as possíveis. 

Avaliação  

Observe e anote os critérios utilizados pelas crianças para comparar os números e 

decidir qual é o maior. Conforme os alunos avançam, proponha novos desafios, 

alterando os valores das cartas ou a quantidade de algarismos. Abaixo, seguem duas 

sugestões.  

Desafio 1  

Proponha essa outra variação do jogo: a cada jogada, um dos jogadores será secretário e 

jogará sozinho contra os demais. O secretário embaralha as cartas e distribui apenas 

uma para cada um dos jogadores, incluindo ele, colocando em seguida duas cartas na 

mesa, com o número voltado para cima. O secretário decide se quem ganha a jogada é 

quem formar o número maior ou o menor número. Ele tem a vantagem de, antes de 

decidir, olhar a sua carta e avaliar com qual regra terá maior possibilidade de ganhar. 

Então, em voz alta, diz "maior" ou "menor". Cada jogador escreve o melhor número que 

puder ao colocar sua carta no lugar que mais lhe convier (na frente, entre ou atrás das 

duas cartas da mesa) para formar o número que mais se aproxime do que foi 

determinado pelo secretário. Em seguida, os jogadores comparam os números escritos 

por todos os participantes. Se o que chegou mais perto do objetivo for o secretário, ele 

ganha um ponto de cada jogador e os jogadores não marcam pontos. Se um dos 

jogadores escrever o número mais perto do que disse o secretário, todos os jogadores 

marcam um ponto e o secretário nenhum.  

 

Desafio 2  

Nos problemas abaixo é solicitado que as crianças formem diferentes números e o 

trabalho se centra na ordem em que devem ser apresentados. 

1. Na mesa estão o 3 e o 4. Paula tem o 5, escreva o maior e o menor número que ela 

pode formar. 

2. Escreva todos os números que ela pode formar e ordene-os do menor para o maior.  

3. Com o 2, o 4 e o 7, forme quatro números de três algarismos tal que :fiquem em 

ordem crescente.  
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hDesafio para a construção de novos jogos: 

É importante que o professor seja autor, propositor e elaborador de jogos 

matemáticos. Inspirado nos jogos aqui apresentados, é fundamental que ele, sozinho, ou 

em cooperação com seus colegas da escola e alunos, construa e experimente outras 

atividades lúdicas. 

 

Em síntese, os jogos têm, no contexto pedagógico, seis momentos essenciais, a 

saber: 

1.o momento: aprender a jogar, por meio de uma simulação feita em uma 

grande roda, com a coordenação do professor; 

2.o momento: realização do jogo em sala de aula, com mediação do professor; 

3.o momento: realização de debates incentivados e mediados pelo professor, 

trazendo situações matemáticas presentes no jogo, socializando estratégias e 

registro, analisando situações do contexto do jogo e solicitando pontos de vista, 

debatendo e defendendo critérios e posições das crianças no grupo; 

4.o momento: utilização dos registros dos jogos para retomar situações como 

problemas a serem resolvidos e debatidos; 

5.o momento: levar o jogo para fora da sala de aula, envolvendo outras crianças 

(crianças de outras turmas) e adultos, em especial familiares, para quem a 

criança irá ensinar e mediar o desenvolvimento dos jogos (ensinar o jogo em 

casa é muito importante); e 

 

6.o momento: instigar as crianças a produzir novos jogos, inspiradas nas atividades 

lúdicas realizadas na sala de aula, usando os materiais, escrevendo regras, 

desenhando plataformas, cartas, construindo dados, roletas... 

 

 


