
Mostrar 5 dedos usando duas mãos.

 
      Mãos

 

Ao todo 
Quantos a mais 
Retirar 
Remover

Precisamos de mais quantos dedos para fazer cinco?

1. Segure as mãos atrás das costas.

2. Diga: “Vamos trabalhar juntos para levantar cinco dedos ao 
todo. Eu vou levantar alguns dedos. Agora, com a mão, levante 
o resto dos dedos para fazer cinco ao todo.”

3. Traga uma mão para frente e levante dois dedos.

4. Pergunte: “Quantos dedos estou mostrando? Precisamos de 
mais quantos dedos para fazer cinco?”
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5. Espere que as crianças levantem três dedos.

6. Diga: “Sim! Estou levantando dois dedos, e mais três dedos 
fazem 5! 1, 2, 3, 4, 5. Cinco dedos."

7. Coloque as mãos atrás das costas. Continue jogando usando 
diferentes combinações de dedos.

    

 
 

OU

 

• As crianças podem fazer números diferentes de 5. Elas podem 
fazer combinações de 3 ou 4, ou se estiverem prontas para um 
desafio maior, podem fazer números até 10.

• Se as crianças estiverem prontas para números acima de 10, 
você pode pedir a um(a) colega que use as mãos para fazer 
números até 15 ou 20.

• Para praticar a subtração de números, você pode pedir a uma 
criança que levante 5 dedos enquanto você levanta menos de 
5 dedos e, em seguida, pergunte: “Quantos dedos você precisa 
retirar para chegar ao meu número de dedos?” 
 

• Este jogo se concentra na composição de números – sabendo 
que dois números menores formam um número maior. Esta é 
a base para adição e subtração. Neste jogo, as crianças estão 
somando o número de dedos que estão sendo levantados nas 
duas mãos.

• É importante que as crianças reconheçam que uma 
determinada quantidade pode ser representada de diferentes 
maneiras – com dedos, numerais, pontinhos em diferentes 
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configurações e muito mais. Ter o hábito de brincar com 
números de várias formas ajuda a fortalecer esse conceito. 
 

 
 
 

 

Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar Soma 
5! Com os Dedos, leia o código QR pelo aplicativo da 
câmera ou do leitor de código QR do seu smartphone.


