
Substituir sua fileira de cartas viradas para baixo por uma fileira de cartas 
viradas para cima, dispostas em ordem numérica. 
 

 
Círculos 1 a 4  Quadrados 1 a 4  

Triângulos 1 a 4  Retângulos 1 a 4  

 

1. Selecione e embaralhe as cartas.  

2. Distribua cinco cartas viradas para baixo em uma fileira para 
cada jogador(a) e coloque o restante das cartas em uma pilha 
virada para baixo no meio. 
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3. Na sua vez, pegue uma carta da pilha do meio. Combine o 
número da carta com a carta na mesma posição numérica em 
sua fileira. 

        

4. Substitua a carta correspondente da sua fileira pela carta da 
pilha central. 

        
5. Vire a carta que você acabou de remover da sua fileira. Em 

seguida, combine o número nesta carta com a mesma posição 
numérica em sua fileira. 
 

       

6. Se você já virou a carta na posição correspondente na sua 
fileira, coloque a carta virada para cima no meio. Agora é a vez 
do(a) próximo(a) jogador(a). 
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7. (A) próximo(a) jogador(a) pode escolher a carta do topo da pilha 
virada para cima no meio, ou a carta do topo da pilha virada 
para baixo no meio.

8. O jogo termina quando um(a) jogador(a) vira todas as suas 
cartas!  
  

• Às vezes você vira muitas cartas para cima em uma rodada, e 
às vezes não. É importante permanecer no jogo, porque você 
nunca sabe que carta vai aparecer na próxima rodada.

• Fale sobre o número que você espera pegar do baralho para 
poder virar uma carta em sua mão. Pergunte às crianças que 
número elas esperam pegar. Perguntas como essa ajudam as 
crianças a pensar quais números elas ainda não viraram. 
 

• Neste jogo, as crianças praticam a observação da ordem 
dos números. Enquanto jogam, vão vendo que o número um 
corresponde à primeira posição, que o dois corresponde à 
segunda posição, e assim por diante.  
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Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar Na 
Fileira!, leia o código QR pelo aplicativo da câmera ou 
do leitor de código QR do seu smartphone.
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