
Com este divert ido jogo, poderão entrar no mundo da matemática de uma forma lúdica, 
relacionando números e quantidades de 1 até 10. Aprenderão a dist inguir os números de 
1 até 10, relacionar os números com as quantidades e ordenar os números.

PARA UM JOGADOR

A criança pode jogar sozinha, encaixando as quatro peças de cada puzzle. Um adulto pode 
ajudá-la ensinando-a a relacionar as diferentes peças. Pode começar por lhe mostrar a 
peça em que aparecem os dedos indicando um número e relacionando-a com outra peça 
em que se vê o mesmo número. Se a tudo isto se somar a peça onde aparecem as estrelas 
do mar e a que mostra os animais i lustrados, pode-se completar um puzzle. Uma vez 
montados todos os puzzles, pode-se sugerir à criança que os coloque em ordem de 1 a 10, 
ou vice-versa. 

PARA VÁRIOS JOGADORES

   Contando o número
Colocam-se as peças em cima da mesa de face para cima, separadas por grupos. Num 
lado, as peças dos dedos; no outro lado, as peças com os diferentes animais; e, por últ imo, 
as peças com as estrelas do mar. Um adulto, que funcionará como diretor do jogo, guarda 
as peças onde aparecem os números. Cada jogador, na sua vez, pegará numa peça de 
cada grupo e tentará encaixá-la. Se a t iver relacionado correctamente, poderá pedir ao 
diretor do jogo a peça com o número. Ganha o jogador que conseguir formar mais puzzles. 

   Loto puzzle
Um adulto funcionará como diretor do jogo. Este distribuirá pelos jogadores, em partes 
iguais, as peças com os dedos (as restantes são retiradas do jogo, juntamente com as 
respectivas três peças). O diretor do jogo irá mostrar as peças com as estrelas do mar e 
com os diferentes animais. Os jogadores irão pedir se acharem que correspondem às que 

têm em seu poder. Quando um jogador t iver três peças encaixadas, poderá solicitar a peça 
onde aparece o número. Ganha o jogador que conseguir completar os seus puzzles em 
primeiro lugar.

   Boa memória 
Colocam-se as peças de face para baixo em cima da mesa, separadas por grupos. Num lado, 
as peças dos dedos; no outro lado, as peças com os diferentes animais; e, por últ imo, as 
peças com as estrelas do mar. Um adulto, que funcionará como diretor do jogo, guardará as 
peças com os números e irá mostrá-las uma a uma. Cada jogador, na sua vez, deverá tentar 
encontrar as três peças que correspondem ao número que o diretor do jogo lhe mostra.  
Poderá t irar uma peça de cada grupo. Se as três peças coincidirem, poderá encaixá-las e 
f icar com o puzzle completo. Se não coincidirem, voltará a colocá-las de face para baixo, 
cada uma no seu grupo. Ganha o jogador que conseguir completar mais puzzles.

Conteúdo: 40 peças encaixáveis que formam 10 pranchas
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ATENÇÃO! CONTRA-INDICADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 3 ANOS. 
PEQUENAS PARTES. RISCO DE ASFIXIA. 

GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTURAS REFERÊNCIAS. O CONTEÚDO 
DESTE CONJUNTO PODE VARIAR DO QUE É MOSTRADO NAS FOTOGRAFIAS.


