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Atividades da Quinta semana 
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Tabuada divertida 

Todos nós sabemos como é dificil compreender a tabuada. Quando trabalhamos com materiais lúdicos, essa 

compreensão fica mais fácil. Com esse joguinho, que é bem simples de ser confeccionado, lembrar da 

tabuada ficará mais fácil e divertido! 

  

JOGO STOP DA MATEMÁTICA 

 Pessoal, esse é um jogo divertido que as crianças adoram.  
Objetivo: 
• Desenvolver de forma prazerosa e o raciocínio lógico matemático; 

• Estimular o aluno a fazer cálculo mental; 

• Identificar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Material:  

Folha impressa ou escrita em uma folha de caderno como o modelo abaixo e folha para  rascunho. 

Como jogar: 

• Cada participante deverá receber uma ficha como a do modelo; 

• O responsável pelo jogo, deve ditar um número e o mesmo deverá ser anotado pelos participantes 
na ficha; 

• Em seguida , todos deverão realizar as  operações que foram  propostas; 

• O participante que preencher a linha primeiro grita "Stop" e todos os outros  devem parar; 

• O responsável pelo jogo  faz as correções junto aos participantes; 

• Cada acerto vale dez pontos. Os participantes devem somar seu pontos e o total deverá ser registrado 
na última coluna e ao final do jogo estes pontos deverão ser somados e registrado no "total geral"; 

Ganha o jogo  quem fizer maior número de pontos.

 

NÚMERO 
+ 10 

- 20 SEU DOBRO 

(VEZES 2) 
+ 100 - 35 : 2 

PONTOS 
PONTOS 

                                                                       TOTAL GERAL 
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Vamos montar um dado para utilizarmos em nossos jogos? 
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Pinte o desenho de acordo com as cores que estão na legenda abaixo: 

 
 

AZUL ROSA LARANJA VERMELHO 

VERDE AMARELO LILÁS 
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Quebra cabeça 

Qual sua importância 

Veja 7 motivos para utilizar o quebra-cabeça na educação: 
• Estimular a aprendizagem 

• Desenvolver a atenção e o pensamento lógico 

• Desenvolver a coordenação motora e da possibilidade de dominar o corpo 
• Desenvolver a inteligência 

• Recontar as histórias 

• Favorecer o desenvolvimento da atuação da memória 
• Desenvolver diferentes habilidades do pensamento como: observar, comparar, analisar e 

sintetizar 

Quebra cabeça com figuras geométricas  

Muito fácil de confeccionar, pode utilizar papelão ou palitinhos, lápis de cor, canetinha ou tinta guache se 

preferir! 
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Brincadeira ABC dos copos 

Essa brincadeira é muito boa para trabalharmos a atenção , concentração , memória e coordenação motora. 

Clique no link abaixo e aproveite!!!! 

https://youtu.be/fFo1i8EIS74 

Brincando também se aprende a amarrar os sapatos!!! 

Material necessário: 

02 PEDAÇOS DE PAPELÃO  

02 CADARÇOS 

CANETINHA 

Desenhe no papelão um tênis como na figura, fure o papelão com um lápis para fazer o lugar onde passarão 

os cadarços. A brincadeira está pronta, e o melhor é que a própria criança poderá fazer com sua ajuda!!! 

 

Brincadeira da corrida das lagartas 

Assista o vídeo clicando no link abaixo e veja como é fácil fazer uma lagarta de papel e fazer uma corrida 

bem divertida! 

https://youtu.be/t39F30MjM_Q 

Corrida dos copinhos 

Assista o vídeo clicando no link abaixo e veja que brincadeira legal dá para fazer apenas com dois pedaços 

dde barbante e dois copinhos. 

https://youtu.be/GB7CIGqPgig 

Aproveite bastante as atividades!!! 

Até a próxima semana!!! 

https://youtu.be/fFo1i8EIS74
https://youtu.be/t39F30MjM_Q
https://youtu.be/GB7CIGqPgig

