


PDDI
JOGO DA SUBTRAÇÃO

SEMANA 2

EMEEEIF MADRE CECÍLIA

#fiqueemcasa



HABILIDADE

Construir fatos básicos da subtração e

utilizá-los no cálculo mental ou escrito



Resolver contas de subtração utilizando processo prático e lúdico

OBJETIVO



JOGO DA SUBTRAÇÃO 
 Colocam-se círculos recortados na fileira dos círculos

desenhados e o retângulo com a subtração abaixo do quadrado

e um copo descartável ao lado;

 Em seguida coloca-se o retângulo com a operação no espaço

abaixo do retângulo maior;

 Pergunta-se ao estudante qual o número maior e explica que nas

operações apresentadas será sempre colocado no retângula

grande a quantidade maior de círculos indicada pela operação;



JOGO DA SUBTRAÇÃO (CONTINUAÇÃO)

 Em seguida pedimos para o estudante “retirar” do quadrado e colocar

no copo a quantidade indicada pelo número menor, observar quantos

sobraram, procurar na mesa o cartão com a resposta e colocar no total;

 Após terminar uma operação, reorganiza-se os círculos e parte para a

próxima;

 Para fazer os círculos no tamanho certo utilize uma moeda de 25

centavos. (pode ser usado no jogo tampinhas de garrafa pet no lugar

dos círculos)

 As operações de subtração e os números deverão ser feita em folhas

avulsas.
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ESTRATÉGIA 1

Realizar o jogo somente com círculos sem números.

Exemplo: o adulto pede para o estudante pegar três círculos e

depois pede para tirar um e colocar no copo e pergunta para o

estudante quantos sobraram



ESTRATÉGIA 2

Realizar o jogo com contas e números até 10.



ESTRATÉGIA 3

Realizar o jogo com números maiores que10.



 Organize uma rotina de estudos

 Escolha um lugar silencioso e adequado para estudar;

 Essa atividade deverá ser realizada com um responsável.

OBSERVAÇÕES AOS PAIS:



CÍRCULOS



RETÂNGULO MAIOR



RETÂNGULO MENOR

OPERAÇÃO

=
RESULTADO
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