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AULA 3

• Jogo Sempre Dez
Assunto: Agrupamentos de dez

• Material 
 - 80 palitos
 - Elásticos
 - 1 dado de 6 faces (para 4 jogadores)

• Número de participantes: Quatro alunos (grupos)

• Procedimento: Cada jogador, na sua vez, joga o dado e pega a quantidade de palitos indicada pelo  
    número que sair no dado. Ao conseguir 10 ou mais palitos, junta dez, passando um elástico para formar um 
    grupo, e assim por diante, até que os palitos acabem. Cada aluno poderá registrar seu resultado na partida 
   em um quadro como o mostrado acima.
   Obs.: Se um aluno sortear uma quantidade maior que os palitos que restarem sobre a mesa, ele levará os 
   palitos e os juntará aos que já tiver.

• Vencedor: Vence o jogador que conseguir formar mais grupos de dez.

Obs.: Pode-se variar o material. Por exemplo, em vez de palitos, usar grãos e, em vez de elásticos, utilizar 
caixas de fósforos vazias. Cada vez que tiver dez grãos, o aluno deve guardá-los em uma caixa. Vence 
quem conseguir mais caixas.

Atividades de exploração: 
1- Ao final de uma partida, Ana tinha 3 grupos de dez e 4 palitos soltos. Quantos palitos Ana conseguiu nessa 
partida?
2- Fernanda ficou com um grupo a mais que Ana. Quantos palitos Fernanda conseguiu nessa partida?
3- José ficou com um palito a menos que Ana. Quantos palitos José conseguiu nessa partida?

grupos de dez soltos

Assunto: contagem até 10, de 10 a 49 e de 50 a 99.

Objetivo: instrumentalizar o professor para o diagnóstico da situação de seus alunos no que se refere ao 
domínio da contagem até 99 e da habilidade de fazer agrupamentos de dez elementos e registrar, e possível 
ação de recuperação dos alunos que não as dominarem.

• Quadro de ordens



 a) Quem ganhou o jogo? Houve empate?
 b) Quantos palitos Sônia precisava tirar a mais para ganhar o jogo?
 c) Quantos palitos cada jogador pegou nessa partida?
 d) Quem pegou mais palitos? Quantos?
 e) Quem pegou menos palitos? Quantos?

5- Beto terminou uma partida com 2 grupos e 3 palitos soltos. Léo ficou com 3 grupos e 2 palitos soltos.  
    Quem conseguiu mais palitos nessa partida?

grupos de dez soltos
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4- Ao final de uma partida, a professora registrou os resultados de um grupo em uma tabela. Veja:


