
Combine duas cartas com pontos de modo que somem cinco. 
 

Comece com:

Dados
0-5

Dez quadrados
0-5

 

Para jogos mais avançados: selecione mais cartas, um conjunto por vez:                             

Pontos ordenados
0-5

Pontos espalhados
0-5

Círculos
0-5

1. Selecione e embaralhe as cartas.   

2. Coloque todas as cartas viradas para cima. 

 
 

Jogadores 1-4 Idades 4+ 5-10 min

Soma 5!
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3. Você pode começar o jogo dizendo: “Vou encontrar duas cartas 
que somam cinco! Vamos ver. Essas duas cartas somam 5?”

 ✔
 
Diga: “Sim! Existem quatro pontos nesta carta e mais um ponto 
somam 5!”

4. Diga: “Agora é a sua vez. Você consegue encontrar duas cartas 
que somam 5?”

5. O jogo termina quando todas as cartas são combinadas.  
  

• Se as crianças estiverem prontas, você pode adicionar cartas 
com pontos e cartas numéricas com números maiores que 
5. Você pode jogar Soma 6!, Soma 7!, Soma 8!, Soma 9! e 
Soma 10! Se quiser, você pode usar três cartas para tornar o 
jogo mais desafiador. Apenas certifique-se de que todos os 
jogadores estão se esforçando para chegar ao mesmo número. 
 

• Este jogo se concentra na composição de números - saber 
que dois números menores formam um número maior. Neste 
jogo, as crianças procuram dois números menores que, juntos, 
somam cinco.

• É importante que as crianças reconheçam que uma 
determinada quantidade pode ser representada de maneiras 
diferentes - com dedos, números, pontos em diferentes 
configurações e muito mais. Praticar jogos com números de 
várias formas ajuda a fortalecer esse conceito.
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Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar Soma 5, 
visualize o código QR pelo aplicativo da câmera ou do 
leitor de código QR do seu smartphone.
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