
1º - JOGOS DE MATEMÁTICA 

Propostas para 1º e 2º ano do 

Ensino Fundamental



HABILIDADES

EF01MA01: Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de

ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os

números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

EF01MA07: Compor e decompor números de até duas ordens, por meio de

diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo para a

compreensão de características do sistema de numeração decimal e o

desenvolvimento de estratégias de cálculo. Problemas envolvendo diferentes

significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar, separar, retirar)

EF02MA01: Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas)

pela compreensão de características do sistema de numeração decimal

(valor posicional e função do zero).



JOGO DAS DUAS MÃOS
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JOGO DAS DUAS MÃOS

Objetivos:

Estabelecer relação biunívoca (termo a termo); construir noções iniciais do 

Sistema de Numeração Decimal; identificar a quantidade de dedos das 

duas mãos como base de agrupamentos de 10.

Jogadores: 

2 a 5 crianças.

Materiais Necessários:

– Um dado comum.

– Aproximadamente 200 palitos de picolé.

– Aproximadamente 30 ligas elásticas.

– Um tabuleiro, com as duas mãos desenhadas, para cada participante.



Regras do jogo: 

– Cada um na sua vez lança o dado.

– O número que sair no dado corresponde à quantidade de palitos de 

picolés que o jogador deve pegar, colocando um em cada dedo das mãos 

do seu tabuleiro.

– Passa a vez para o próximo jogador.

– Na rodada seguinte, pega-se novamente a quantidade de palitos de 

picolé que sair na jogada do dado, colocando um em cada dedo das mãos 

do seu tabuleiro, não podendo colocar dois palitos em um mesmo dedo.

– Quando todos os dedos tem um palito, recolher os 10 palitos e enlaçar 

com uma liguinha elástica, formando um grupo com 10 pontos e colocando-

o no espaço indicado no tabuleiro; em seguida, coloca-se novamente um 

palito em cada dedo, de acordo com os números que saírem no dado; 

assim sucessivamente.

– Ganha o jogo quem fizer mais pontos após 10 rodadas.



Variação do jogo: 

Podem ser mais rodadas.

Podem ser utilizados outros materiais, tais como: material dourado, 

tampinhas de garrafa de cores diferentes (por exemplo, cada tampinha 

verde vale dez tampinhas amarelas, e assim por diante), sementes (por 

exemplo, uma semente de feijão vale dez de milho, e assim por diante), 

dinheirinho de papel, etc.

As crianças podem criar o próprio tabuleiro, contornado as duas mãos em 
uma folha de papel.



FICHAS PARA RECORTAR



JOGO NUNCA DEZ
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Jogo Nunca Dez

Objetivos:

- Perceber e compreender os princípios do Sistema de Numeração Decimal: 

aditivo, posicional e decimal; compor e decompor números na base 10.

Jogadores: 3 a 5

Materiais Necessários:

– Um dado comum.

– Aproximadamente 200 palitos de picolé.

– Aproximadamente 30 ligas elásticas.

– Tabela para registrar a pontual



Regras do jogo:

– Cada um na sua vez lança o dado.

– O número que sair no dado corresponde à quantidade de pontos da 

rodada, que deverá ser pego em palitos de picolé e registrado na planilha.

– Na rodada seguinte, pega-se novamente a quantidade de palitos de picolé 

que sair na jogada do dadinho.

– Quando completar 10 palitos, a criança enlaça-os com o elástico, 

formando um agrupamento de 10 unidades, e assim sucessivamente.

– Ganha o jogo quem fizer mais pontos ao final de 8 rodadas.



Variações do jogo:

Podem ser mais rodadas.

Podem ser lançados dois dados comuns, a soma corresponde a quantidade 

total de palitos de picolé a serem pegos.

Podem ser lançados dois dados comuns, a multiplicação corresponde a 

quantidade total de palitos de picolé a serem pegos.

Podem ser utilizados outros materiais, tais como: material dourado, 

tampinhas de garrafa de cores diferentes (por exemplo, cada tampinha 

verde vale dez tampinhas amarelas, e assim por diante), sementes

(por exemplo, uma semente de feijão vale dez de milho, e assim 

por diante), dinheirinho de papel, etc.



FICHAS PARA RECORTAR



JOGO DISCO MÁGICO
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JOGO DISCO MÁGICO

Objetivos: Identificar, comparar e ordenar números verificando o valor 

relativo que os algarismos assumem de acordo com a posição dos 

mesmos nas ordens das unidades, dezenas ou centenas.

Jogadores: 2 a 4.

Materiais Necessários:

– 1 disco-tabuleiro tripartido nas cores vermelho, azul e amarelo; 

(pode ser adaptado com pratinhos de aniversário).

– 24 fichas circulares.

– 1 tabela para anotar os resultados.



Regras:

– O disco mágico (tabuleiro) e a tabela para registro dos resultados da 

primeira rodada são dispostos no centro da mesa;

– Sorteia-se a ordem dos jogadores de acordo com algum critério 

previamente escolhido;

– Cada jogador registra o seu nome na coluna Jogador da tabela conforme 

a ordem de jogada;

– Cada jogador recebe 6 fichas/contadores;

– Na sua vez da jogada cada jogador lança suas 6 fichas/contadores sobre 

o tabuleiro;

– Cada ficha/contador que cair na casa amarela vale 1 ponto (1 UNIDADE)

– Cada ficha/contador que cair na casa azul vale 10 pontos

(1 DEZENA)

– Cada ficha/contador que cair na casa vermelha vale 100 pontos

(1 CENTENA)



Variações

1) Havendo disponibilidade de material, cada jogador pode ter o seu disco-

tabuleiro mágico (ao invés de um para todos os jogadores). Isso permitirá 

ao jogador manter o resultado da sua jogada no seu tabuleiro enquanto 

observa e o compara com o resultado que os outros jogadores estão 

obtendo.

2) Utilizamos apenas 6 fichas/contadores para controlar o grau de 

dificuldade do jogo. Para alunos com mais experiência podemos utilizar 9 

fichas-contadores.

3) Para as crianças que estão construindo a dezena e não chegaram na 

construção da centena ainda, o jogo pode ser construído com a Dezena e 

a Unidade, fazendo o disco com duas cores somente.



FICHAS PARA RECORTAR
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