
Criar pares, pedindo cartas a outros jogadores e puxando cartas do baralho. 
 

 
Círculos 1 a 4 Quadrados 1 a 4 

Triângulos 1 a 4 Retângulos 1 a 4 

Losangos 1 a 4 Hexágonos 1 a 4 

 

1. Selecione e embaralhe as cartas.   

2. Distribua 5 cartas para cada jogador(a).

3. As cartas de formas geométricas permitem que você jogue 
Vá Pescar de duas maneiras diferentes. Os jogadores podem 
pedir cartas por número (“Você tem algum 3?”) ou podem pedir 
cartas por forma (“Você tem algum círculo?”). 

Jogadores 2-4 Idades 4+ 10-15 min

Vá pescar! 
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4. Se você está pedindo formas, os jogadores verificam suas cartas 
e colocam qualquer par de cartas com a mesma forma.

5. Em seguida, pergunte a outro(a) jogador(a) se ele tem uma carta 
de forma geométrica que corresponda a uma carta em sua mão. 
Por exemplo, você pode perguntar “Você tem hexágonos?”   

     
6. Se o(a) outro(a) jogador(a) tiver uma carta da forma que você 

pediu (ou do número que você pediu), ele(a) deve entregá-la a 
você. Em seguida, coloque esse par de cartas ao seu lado.  

     

7. Se ele(a) não tiver o tipo de carta que você pediu, o(a) outro(a) 
jogador(a) diz: “Vá pescar!” e você tira uma carta da pilha 
central. 
                     

8. Se você pegar uma forma que corresponda a uma forma em sua 
mão, coloque esse par de cartas para baixo.

9. Algumas pessoas jogam até que um(a) jogador(a) consiga um 
certo número de pares. Outras pessoas jogam até que uma 
pessoa fique sem cartas. Jogue da maneira que todos os 
jogadores concordarem.  
 

• As pessoas têm muitas maneiras diferentes de jogar “Vá 
Pescar”. Você pode modificar as regras do jogo para o que for 
melhor para os jogadores.
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• Este jogo dá às crianças a prática de focar a atenção. Se 
combinarem por forma, eles precisam ignorar os números na 
carta. Se combinar por número, eles precisam ignorar as formas 
na carta.  
 

• Jogar Vá Pescar com formas ajuda as crianças a praticar os 
nomes das formas e a encontrar formas que combinem. Jogar 
Vá Pescar com números ajuda as crianças a praticar nomes de 
números e reconhecer numerais escritos.

• Este jogo dá às crianças a prática de focar a atenção. Se 
combinarem por forma, eles precisam ignorar os números na 
carta. Se combinar por número, eles precisam ignorar as formas 
na carta.  
 

  

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