
Classifique as cartas com pontos pela cor, em diversas pilhas.

Pontos espalhados
1-2

Dados
1-2

Pontos ordenados
1-2

Dez quadrados
1-2

Classificação 
Igual 
Diferente

O que você percebe sobre essas cartas? 
O que é igual? 
O que é diferente?

1. Selecione e embaralhe as cartas.  

2. Coloque as cartas viradas para cima na mesa ou no chão. 
 

  
 
Pergunte: “O que você percebe sobre as cartas?” As crianças 
podem perceber a cor, como os pontos estão dispostos nas 
cartas, quantos pontos existem ou outra coisa.

Jogadores 1-4 Idades 2+ 5-10 min

Classificando Cartas com Pontos 
pela Cor
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3. Quando estiver pronto(a), você pode começar o jogo dizendo: 
“Vamos classificar por cor. Esta carta é amarela. Esta carta 
também é amarela, então vou colocá-las na mesma pilha. Agora 
é sua vez.”

4. Se revezem escolhendo uma carta, nomeando sua cor e 
combinando a cor com outras cartas que as crianças estejam 
vendo. 

5. Uma vez que todas as cartas tenham sido classificadas por 
cor, revezem-se contando quantas cartas estão em cada pilha 
colorida.

6. O jogo termina quando cada pilha for contada!

7. Para estender o jogo, coloque todas as cartas em uma pilha 
maior e peça às crianças que classifiquem as cartas pelo 
número de pontos em cada carta (uma pilha de cartas de um 
ponto e uma pilha de cartas de dois pontos). Em seguida, 
entregue às crianças as cartas com os números “1” e “2” e peça 
que rotulem cada pilha com o número correto.

• Este jogo ajuda as crianças a se familiarizarem com as cartas 
com pontos. Converse por um tempo com as crianças sobre 
os diferentes atributos, ou características, que elas percebem 
sobre as cartas.

• Muitas crianças adoram classificar e organizar coleções 
de objetos. Este processo de classificação é uma prática 
importante em ciências e matemática. Agrupar objetos e contar 
quantos há em cada grupo são habilidades que as crianças 
usarão mais tarde ao coletar e analisar dados para resolver 
problemas.
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Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar 
Classificando Cartas com Pontos pela Cor, visualize o 
código QR pelo aplicativo da câmera ou do leitor de 
código QR do seu smartphone.
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