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# ESCOLA SEM MUROS

BEM VINDO (A) ÀS 

ATIVIDADES LÚDICAS



VAMOS BRINCAR!

Trouxemos para nossos alunos mais uma atividade lúdica, 

para que através dos jogos de Matemática,  eles possam 

desenvolver as habilidades essenciais para o seu aprendizado.

Aprenda brincando!

BONS ESTUDOS!

Querida Família



MATEMÁTICA

5º ANO



TABUADA 
VAI E 

VOLTA
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Sem aprender a tabuada fica um pouco mais difícil resolver 

qualquer problema matemático. 

Que tal aprender de uma forma diferente? 

O objetivo dessa brincadeira é aprender a tabuada através 

de uma atividade divertida e criativa. Os origamis são uma 

ótima maneira de trabalhar a motricidade também.

O Origami é uma brincadeira tradicional japonesa, muito 

incentivada não apenas para crianças, como para todas 

as idades. 



Público alvo: crianças e adolescentes que 

estejam cursando o ensino fundamental.

Idade: crianças à partir dos 7 anos de idade 

que estejam no ensino fundamental.

Material utilizado: Papel 

Tesoura

Régua

Canetinha



ORIGAMI

● Imprima o modelo desejado ou desenhe em uma folha 

de sulfite no formato quadrado (próximo slide);

● Faça o passo a passo de como montar o origami; 

● Cada dobradura deve conter uma conta;

● Depois de pronto, devem brincar, e calcular os 

resultados.



Montagem do Origami









Nesse link tem um vídeo ensinando como 

montar o jogo.

https://www.youtube.com/watch?v=9X11j
QMUr3w

https://www.youtube.com/watch?v=9X11jQMUr3w


RECORTE, 
PINTE, 
MONTE E 
BRINQUE







COMO JOGAR
• Peça para alguém escolher um número entre 1 e 10;

• Abra e feche o vai e volta, o número de vezes que a pessoa 

escolher;

• Quando você terminar de abrir e fechar o vai e volta, a pessoa 

poderá escolher entre "as contas que aparecerem" e dar a resposta;

• Você levantará a peça com a conta escolhida e lerá a resposta 

para ver se a pessoa acertou.
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