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Dominó das operações com números naturais 

• Habilidade:

(EF04MA04A) Calcular o resultado de adições e subtrações, bem como entre
multiplicações e divisões de números naturais, para ampliar e desenvolver as
estratégias de cálculo.

• Objetivo:

Utilizar o cálculo mental envolvendo as operações fundamentais com números naturais



MATERIAIS: 
Ficha do dominó com operações. 
Exemplo:



Sugestões: 

1- Forme grupos de 4 participantes.

2- Distribua sete peças do dominó para cada participante.

3- Combine uma estratégia de saída para iniciar o jogo. O próximo participante a jogar

será o imediatamente à direita daquele que inicia a partida; caso este não tenha a

pedra, "passará a vez" ao próximo e assim sucessivamente.

4- Peça aos participantes para registrarem as operações realizadas durante o jogo.

5- Será vencedor aquele que primeiro conseguir encaixar, no dominó exposto à mesa,

todas as suas peças.

6- Caso não haja opções de jogada para nenhum dos participantes (fechamento do

jogo), o vencedor será aquele que tiver a menor quantidade de peças nas mãos;

persistindo o empate, o vencedor será o que tiver a peça de menor valor.



Encaminhamentos:

• Promova um momento de reflexão sobre as operações realizadas, observando os
registros de acertos e erros dos alunos, bem como as estratégias de cálculos
utilizadas;

• Crie várias peças do dominó, observando o nível de dificuldades de acordo com a
turma e foco para o trabalho. Elabore peças para todas as operações e utilize as
quatro operações em uma única vez, respeitando o número de peças.



Jogo dos decimais
Habilidade:

(EF05MA07) Resolver e elaborar situações-problema de adição e subtração com
números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita,
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e
algoritmos.

Objetivo: Desenvolver a habilidade de calcular com números decimais.

Materiais:

Cartões de cartolina.
Exemplo:



Sugestões: 

1- Divida a turma em grupos de três alunos e entregue para cada trio os cartões ou peça

para confeccioná-los. Oriente que cada trio embaralhe e coloque os cartões sobre a

mesa, virados para baixo, em 3 linhas e 6 colunas.

2- O primeiro jogador deverá retirar 2 cartões e mostrá-los aos colegas do grupo. Se a

soma for um inteiro, ele continua a jogar.

3- Se a soma não for um inteiro, ele recoloca os dois cartões exatamente na mesma

posição e é a vez do segundo jogador.

4- O jogo termina quando não ficarem mais cartões sobre a mesa. O vencedor é o

jogador que tiver o maior número de cartões



Batalha das operações
Habilidade:

(EF04MA04A) Calcular o resultado de adições e subtrações, bem como entre
multiplicações e divisões de números naturais, para ampliar e desenvolver as
estratégias de cálculo.

OBJETIVO:

Efetuar subtrações, adições ou multiplicações mentalmente para desenvolver agilidade
no cálculo mental.

MATERIAIS:

• Cartolina
• Tesoura sem ponta
• Lápis ou caneta hidrocor

ORGANIZAÇÃO DA TURMA: Duplas



COMO JOGAR:

1- Separar as duplas.

2- Cada dupla deve confeccionar 20 cartas com múltiplos de 2, 5 ou 10

(duas cartas de cada valor). Exemplo:

3- Ao iniciar o jogo, o professor deve combinar qual operação será

utilizada durante a partida (adição, subtração ou multiplicação).

4- As cartas são embaralhadas e distribuídas aos jogadores, sendo 10

para cada um.



5- Sem olhar, cada jogador forma à sua frente uma pilha com as suas cartas

viradas para baixo.

6- Ao sinal do professor os dois jogadores viram as primeiras cartas de suas

pilhas ao mesmo tempo. O jogador que primeiro disser o resultado da operação

entre os números mostrados nas duas cartas fica com elas.

7.-Se houver empate (os dois jogadores falaram o resultado simultaneamente),

ocorre que o chamamos de “batalha”. Cada jogador vira a próxima carta da

pilha, e quem disser o resultado da operação primeiro, ganha as cartas

acumuladas.

8- O jogo acaba quando as cartas terminarem.

9-Vence o jogo quem ficar com o maior número de cartas no final da Batalha.
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