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Jogos na aprendizagem do SND 

JOGO 4: GASTA CEM PRIMEIRO 

Objetivo pedagógico: compreender o processo de desagrupamento. 

Observações sobre a proposta: Além dos objetivos do jogo anterior, este jogo busca tratar da construção da noção do desagrupamento, 

da contagem regressiva e da comparação inversa (agora ganha quem tiver menos). Saber que cada vez que tiramos uma quantidade de 

um grupo, este tem que se desfazer, pois não possui mais a quantidade que o constitui. Ao realizar esta atividade, a criança desagrupa 

ao retirar a liga, faz contagem, realiza subtração, compara quantidades e trabalha o princípio da reversibilidade de pensamento, 

conforme Piaget, quando percebe que o desagrupamento é o inverso do agrupamento. 

Objetivo do jogo: 

Devolver ao pote todos os palitos, ficando com ZERO palito primeiro. 

Materiais:  

Um pote vazio no centro da mesa de jogo; 

100 palitos por jogador; 

11 ligas elásticas; e 

Dois dados, de preferência com algarismos (ver características do dado no jogo 1). 

Número de jogadores: entre 2 e 4 alunos. 

Indicação: para alunos do 1.o ao 3.o ano. 

Regras do jogo: 

Para preparação do jogo, cada jogador organiza seus palitos num grupão:  dez grupos de dez palitos... 

 

Na primeira rodada: 

 Cada jogador, na sua vez, deve lançar os dois dados e retirar de seu grupão a • quantidade de acordo com o valor indicado pelo 

total de pontos dos dados. Os palitos retirados devem ser colocados no pote. 

 Nesta primeira rodada, o jogador deve retirar a liga do grupão, para então, escolher um dos grupos para desmanchar. 

 Para retirar os palitos do grupão, deve retirar a liga elástica, antes de tirar os palitos. Não pode retirar palitos do grupo ou do 

grupão sem desfazê-lo, pois assim ele não fica mais com DEZ e, portanto, não é mais grupo ou grupão. 

 Os palitos que sobraram, após a colocação no pote da quantidade indicada pelos dados, ficam na carteira do aluno, organizados, 

de forma a não misturar com os dos colegas. 

 Cada jogador vai, ao longo do jogo, conservando consigo as ligas que foram soltas, como forma indicativa de grupos que foram 

desfeitos. Quem tiver mais ligas soltas, estará mais próximo de ganhar o jogo. 

 Após “colocar no pote” a quantidade de palitos indicada pelos dados, o aluno deve organizar em sua carteira quantos grupos e 

soltos lhe restaram, assim como as ligas elásticas.  

 Ao concluir a organização de seus palitos soltos e grupos, passa os dois dados para o colega seguinte dizendo: “EU TE 

AUTORIZO A JOGAR”. 

Nas rodadas seguintes: 

 O procedimento é o mesmo da primeira jogada, sempre desagrupando,  quando for necessário, e separando os grupos dos soltos 

para ter clareza do quanto ainda tem. 

 Chegando ao final do jogo, quando o jogador tiver menos de dez palitos, na vez de jogar, joga apenas com um dado. Também ao 

final do jogo, quando tirar no dado valor maior do que possui, perde a vez, passando a vez ao colega seguinte. 

 Quando um jogador conseguir ficar sem nenhum palito, é declarado como primeiro ganhador. 

Quando um aluno se declarar ganhador, os colegas devem conferir se está tudo certo, ou seja, se o ganhador está sem nenhum palito e 

onze elásticos como prova dos desagrupamentos realizados. O jogo não termina com a declaração do primeiro ganhador.  



 O professor deve estimular os demais jogadores a continuar o jogo para ver quem ficará em segundo, terceiro lugar, e assim por 

diante. Quem já ganhou, ajuda a conferir as quantidades que cada jogador está retirando e organizando em grupos. 

Registros das crianças: 

Neste jogo o foco é o desagrupamento e contagem regressiva (as crianças têm, normalmente, dificuldade na realização desse 

tipo de atividade, pois é muito valorizada a contagem crescente, e muito pouco tratada a decrescente), sem ainda a utilização de 

algarismos para registros. Sugerimos que o professor disponibilize folhas para o registro de pontuações ao longo do jogo, quando 

devem ser valorizados, em especial no primeiro e segundo anos, os processos pictóricos, sustentados no desenho como registro da 

situação concreta. Também é possível o uso espontâneo de algarismos para computar valores obtidos nas rodadas e nos acúmulos de 

palitos.  

 Lembramos que a questão do posicionamento também não é objeto de construção neste jogo. Portanto, é natural e salutar que 

apareçam discussões sobre como, por exemplo, se registra trinta e dois pontos, “3 e 2” ou “2 e 3”. Diante de tais discussões, o 

professor deve buscar contextos mais amplos em que apareçam os números no cotidiano e no espaço da sala de aula: lista dos alunos, 

calendário, páginas do livro, placar dos palitos (tratado anteriormente), fita métrica, outros materiais presentes na Caixa Matemática, 

etc. 

Avaliação: 

Procurar observar se a criança: 

 faz correspondência entre o valor obtido nos dados e a quantidade de palitos; 

 soma os valores e pega palitos correspondendo ao valor total ou se pega a quantidade correspondente a cada dado, juntando 
depois; 

 faz “sobrecontagem”, ou seja, se ao contar os pontos nos dados, o realiza a partir da primeira quantidade, ou recomeça tudo 
novamente; 

 mobiliza noções iniciais de probabilidade, tais como: prevê se, lançando os dados, será possível desamarrar ou não, se vai ou não 
alcançar a quantidade que tem um colega, se ainda pode ganhar ou se já perdeu; 

 preserva as quantidades e verbaliza quantos palitos soltos, grupos e palitos no total tem em determinada rodada; 

 consegue comparar as quantidades obtidas pelos jogadores de seu grupo; 

 acompanha e verifica as contagens e desagrupamento dos colegas; 

 tem autorregulação quanto ao processo de decomposição de grupos de DEZ a cada momento do jogo, ou seja, desfaz-se o grupo 
ao retirar palitos do amarradinho; 

 consegue perceber que, neste jogo, quem tem MENOS está GANHANDO, assim como quem tem mais elásticos soltos está 
ganhando; 

 no final do jogo consegue identificar quando o valor obtido no dado é maior do que a quantidade de palitos que se tem, 
compreendendo que, nesta situação, perde-se a vez de jogar. 

Observações: 

Atenção para o fato da não obrigatoriedade de retirar palitos necessariamente das unidades soltas. Supomos que, num momento do 

jogo, uma criança tenha 3 grupos de dez e 8 soltos. Saindo 6 na soma dos dados, ela pode tanto pegar os 6 palitos dos soltos, quanto 

pegar de um grupo, desfazendo-o. Assim, não é errado pegar de um grupo de dez, mesmo havendo quantidade suficiente de palitos 

soltos. Acontece, neste caso, que depois de retirar o indicado nos dados e depositá-los no pote, vão sobrar mais que dez e o jogador 

terá que reagrupá-los, sempre sob a observação dos colegas. Cabe no processo, desenvolver reflexão sobre este procedimento, cabendo 

às crianças as opções que preferirem e não a do professor que acha que tem que, necessariamente, sempre que puder, retirar dos soltos. 

Aos poucos a criança perceberá que não precisa desagrupar e que pode retirar dos soltos. Esta conclusão é um aprendizado importante 

e necessário para a criança e uma opção dela. O professor não pode concluir por elas, pelo simples fato de que, em regra, isto não gera 

aprendizagem. 

Variantes: 

Declarado um primeiro ganhador, o professor pode, ao invés de dar prosseguimento para que os demais cheguem ao zero, provocar as 

crianças do grupo para, observando quantos grupos e palitos cada um tem, definir quem é o segundo, terceiro e quarto lugar. O 

professor deve incentivar o registro. 

Aumentar a complexidade com a utilização de material dourado. 

 Em vez de amarrar para fazer os agrupamentos, o procedimento será de troca. 


