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Querida família

Estamos aqui para continuar nossas vivências com a aprendizagem de

nossos filhos. Esta semana estamos apresentando mais atividades lúdicas

para auxiliar no desenvolvimento de habilidades essenciais para o

aprendizado.

Os jogos vão ajudar a consolidar o aprendizado das atividades que

realizamos esta semana.

Vamos aproveitar e continuar elaborando recreações com nossos pequenos.

Bons estudos. Jogando também estamos aprendendo.



2º ano



Atividade lúdica com a habilidade

(EF02MA05) construir fatos básicos da adição

e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou

escrito.

Matemática



01

Vamos continuar desenvolvendo jogos com nossas crianças?

Nossa atividade tem inicio com a construção dos jogos junto

com as crianças e os familiares. Eles gostam de participar

desta etapa do jogo e vai ser um momento de muita diversão

em família.

CHEGOU A HORA DA DIVERSÃO.  

BRINCANDO TAMBÉM SE APRENDE!



O JOGO DO NÚMERO OCULTO DESENVOLVE EM

NOSSAS CRIANÇAS A HABILIDADE DE

CONSTRUIR FATOS BÁSICOS DA ADIÇÃO E

SUBTRAÇÃO .

ENCONTRE O NÚMERO OCULTO



OBJETIVOS

❖ AMPLIAR OS CONHECIMENTOS DOS FATOS BÁSICOS;

❖ DESENVOLVER ESTRATÉGIAS PESSOAIS PARA RESOLVER OS 

DESAFIOS;

❖ IDENTIFICAR CONTAS DE ADIÇÃO E DE SUBTRAÇÃO.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

❖ UMA FOLHA COM AS CONTAS DESENHADAS;

❖ LÁPIS;

❖ BORRACHA



❖ Atenção, as operações são de adição e subtração e o objetivo é encontrar

o número oculto das operações;

❖ Atividade lúdica para ser feita com o mínimo de 3 participantes;

❖ Um participante faz as correções e os outros fazem as contas;

❖ Cada participante deve ter um folha com as operações a serem resolvidas;

❖ Dar um tempo para realizar as contas;

❖ Ao final do tempo estipulado fazer as correções e quem tiver o maior

números de acertos vence a partida.

❖ Pode usar a tabela das contas e fazer outras para encontrar o número

oculto.

COMO JOGAR



MODELO DA FOLHA DE REGISTRO



Professora parceira na elaboração 

do jogo

Ana Cristina Santiago da Silva
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