
Perceber e conversar sobre como dois objetos ou imagens são iguais e como 
são diferentes. 
 

Cartas Igual, mas Diferente ou qualquer outro material que você quiser usar.   

Igual 
Diferente

O que você percebe? 
Como elas são iguais? 
Como elas são diferentes?

1. Mostre uma carta Igual, mas Diferente ou dois outros objetos de 
sua escolha. 
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2. Pergunte, “Como estas cartas/estes objetos são iguais?”

3. Incentive as crianças a compartilhar muitas ideias e compartilhe 
também as suas.

4. Pergunte: “Como são diferentes?”

5. Pode haver muitas respostas certas. Incentive as crianças a 
inventarem todas as maneiras possíveis de descrever como 
os objetos são iguais e como são diferentes. Divirta-se com 
criatividade. 
 
Aqui estão dois exemplos: 
 

Igual Diferente
Ambos são líquidos Um é laranja, o outro transparente

Ambos os líquidos estão em copos Um copo é alto, o outro é baixo
Ambos os líquidos encheram mais da 
metade do copo

Tem mais líquido laranja do que líqui-
do transparente

Ambos têm bocas e fundos circulares Um copo é mais fino, o outro mais 
largo

 

Igual Diferente
Ambos têm quatro lados Um é mais largo, o outro mais alto

Ambos têm quatro vértices Um é menor do que o outro
Ambos são verdes Um é um retângulo, o outro não
Ambos têm dois lados longos e dois 
lados curtos

Um tem ângulos retos, como uma 
folha de papel, o outro não
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• Incentive os jogadores a usarem o máximo de palavras que 
puderem para descrever o que veem - esmagado, virado, lateral, 
canto, reto, cores e assim por diante. Algumas crianças podem 
começar apontando o que percebem sobre o que é igual e o 
que é diferente. Você pode exemplificar como elas podem usar 
palavras descritivas para descrever o que estão apontando. Por 
exemplo, “Ah, você está percebendo que este triângulo parece 
mais esticado e estreito, em comparação com o outro que 
parece ter três lados com o mesmo comprimento.” 
 

• Ao responder e fazer perguntas, as crianças estão construindo 
seu vocabulário e suas habilidades de linguagem, além de 
estarem praticando um importante hábito matemático 
da mente - dar descrições precisas do que veem, usando 
evidências.

• Ao descrever as formas, incentive as crianças a focar a atenção 
nas características das formas - lados retos ou curvos; número 
de lados; comprimento dos lados; número de cantos ou 
vértices; tamanho dos ângulos; e outros pontos. Identificar 
o que é igual e o que é diferente é a chave para classificar 
quantidades maiores de objetos em conjuntos menores.

• Para mais ideias, acesse  Same But Different Math. 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.samebutdifferentmath.com/
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Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar Igual, 
mas Diferente, leia o código QR pelo aplicativo da 
câmera ou do leitor de código QR do seu smartphone.
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