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Esta atividade foi preparada pelo educador, com apoio, 

orientação e revisão da equipe de Coordenação do 

Programa de Ensino Integral. 



ATIVIDADE DO DIA: 

Jogar e somar os 
pontos. 

Hoje vamos realizar uma atividade 

bem interessante e divertida. 

 

 Chame seus familiares para 

participar! 

 

Esta atividade trabalhará com 

raciocínio lógico, 

criatividade,habilidades 

manipulativas, operações de 

adição simples 



O Objetivo do Jogo 

O objetivo do jogo é 

realizar as adições simples 

ao final do seu lançamento 

e somar todos os seus 

pontos. 

Esta atividade pode ser 

realizada por vários 

participantes.  

 

Materiais utilizados: giz ou 

fita adesiva, papel para fazer 

10 bolinhas de papel – tente 

fazer as bolinhas do mesmo 

tamanho. 



Jogando e somando: 

  

A atividade: com a ajuda do papai e da mamãe 

faça 10 círculos no chão (giz ou fita adesiva), 

próximos uns dos outros. Enumere-os de 1 á 10, 

misturando os números.  

 

Quando terminar de fazer os círculos, trace uma 

linha a 1 ou 2 metros de distância dos círculos (dê 

3 passos largos). Esta será a marca da linha de 

lançamento das bolinhas.  

 

Depois disso se posicione atrás da linha e lance 

as bolinhas de papel, uma de cada vez, fazendo 

as adições com os números que estão nos 

círculos acertados pela bolinha. 

 



Jogando e somando: 

 - Você terá dez chances para acertar os alvos 

com as pontuações. 

 

A cada alvo que acertar, anote a sua pontuação 

no papel. 

 

Ao final do seu lançamento, some todos os 

pontos que acertou. Você terá a sua pontuação 

final. 

 

Chame alguém da sua família para jogar e somar 

a pontuação. Que vença o melhor!!! 

 

DIVIRTAM-SE!!! 

7 + 8 + 3 + 2=  

 

20 pontos 
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A Secretaria de Educação ainda 

promove outras atividades para 

serem feitas em casa,  

com apoio e participação da 

família por meio da  

página Escola Sem Muros. 

taubate.sp.gov.br/escolasemmuros 

http://taubate.sp.gov.br/escolasemmuros

