
As crianças organizam as cartas de Contar e Ver na ordem correta, com ajuda, se necessário.

Esta é a primeira etapa dos jogos de contar. Assistir as crianças jogando este jogo pode te 
ajudar a descobrir o nível certo de dificuldade para futuros jogos de Contar e Ver. 

                            1-6 Cartas de Contar e Ver     

      
 

Menor 
Maior 
Mais baixo 
Mais alto 
Ordem

O que você percebe nas cartas? 

O que você percebe sobre o número de pontos?

O que você percebe sobre os numerais escritos? 

1. Embaralhe as cartas e entregue-as à criança.

2. Faça perguntas sobre as cartas: 

“O que você notou?” 

“Você vê algum número que conhece?” 
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“Você pode contar os pontos? Quantos pontos têm?” 

“Se tiver 3 pontos na carta, que número está na carta?”

3. Peça à criança para colocar as cartas em ordem de 1 a 6 (da 
menor para a maior). Observe se as crianças conseguem colocar 
as cartas na ordem correta. Se não tiverem certeza de qual é a 
ordem, você pode ajudá-las a contar os pontos para descobrir 
para onde devem ir.

 

• Converse com as crianças sobre suas estratégias: como estão 
ordenando as cartas? Algumas crianças podem ordená-las com 
base nos números escritos; outros podem ordená-las de acordo 
com os pontos (das que tem menos para as que tem mais).

• Se uma criança ainda não está pronta para ordenar as cartas de 
1 a 6, use as cartas de 1 a 3. Se uma criança ordenar facilmente 
as cartas de 1 a 6, use mais cartas ou passe para outro jogo 
usando essas cartas.

• Para crianças que estão prontas para um desafio maior, ou 
para quaisquer crianças que gostam de ver o caminho de 
números criado pelas cartas ordenadas, use as cartas de 1 a 
10 ou cartas de 0 a 12. Algumas crianças podem ordenar essas 
cartas independentemente, enquanto outras vão gostar de ver 
um adulto ordená-las. De qualquer maneira, você pode fazer 
perguntas como: “O que você percebe nessas cartas? Você 
reconhece algum número?”

• Para um desafio maior, quando as cartas estiverem ordenadas, 
peça às crianças que fechem os olhos enquanto você remove 
uma das cartas. Veja se elas conseguem descobrir qual carta 
está faltando e pergunte: “Como você soube qual carta eu 
tirei?” 
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• À medida que as crianças analisam as cartas, veja se 
reconhecem os numerais. Elas associam os numerais com 
a quantidade de pontos? Aprender a associar um número 
à palavra que o nomeia e à quantidade correspondente de 
pontos é uma etapa importante para entender os números. 
 

 
 

 
Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar 
Explorar a Ordem dos Números, leia o código QR pelo 
aplicativo da câmera ou do leitor de código QR do seu 
smartphone.
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