
Junte todas as cartas, virando cartas de números maiores do que as cartas dos 
outros jogadores.   
 

Comece com:  

 
Círculos 1 a 6

 
Quadrados 1 a 6

 
Para jogos mais avançados: use mais formas e números mais altos:      

 
 

1. Selecione e embaralhe as cartas.   

2. Distribua as cartas viradas para baixo, em pilhas iguais para 
cada jogador(a). Não olhe para suas cartas ainda!  

3. Em seguida, diga: “Cada um de nós vai virar a carta do topo da 
pilha. Quem tiver o número mais alto em sua carta vence esta 
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rodada e fica com todas as cartas. Preparados?” Cada jogador(a) 
vira a carta de cima e a coloca no centro para que todos vejam.

         

4. Pergunte: “Qual carta tem o número mais alto? Quem fica com 
todas as cartas? Como podemos saber?” 
 
Os jogadores podem comparar os números nas cartas ou podem 
contar o número de formas

         

5. Se dois jogadores virarem o mesmo número mais alto, esses 
jogadores virarão suas próximas cartas do topo de suas pilhas. 
Quem tiver o maior número ganha todas as cartas de ambas as 
rodadas.

6. O jogo termina quando uma pessoa tiver todas as cartas.   
  

• Às vezes você precisa terminar o jogo antes que um(a) 
jogador(a) receba todas as cartas. Você pode parar de jogar a 
qualquer momento e contar as cartas que cada jogador ganhou 
até agora. O(A) jogador(a) com mais cartas a essa altura do jogo 
é o(a) ganhador(a).

• Depois de passar por todas as cartas em sua mão, você pode 
pegar as cartas que ganhou, embaralhá-las e continuar jogando.  
 

• Neste jogo, as crianças praticam o reconhecimento de numerais 

✔
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escritos. Se elas não estiverem familiarizadas com os números 
escritos, elas podem contar quantas formas existem nas cartas 
e comparar assim qual carta tem mais.

• As crianças também praticam bastante comparando qual 
número é maior ou menor, uma importante habilidade 
matemática inicial. 
 

  

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