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O que é: 

É um jogo que envolve as quatro operações 
básicas da matemática: Adição, Subtração, 
Multiplicação e Divisão = ASMD. 

 

Objetivo do jogo: 

Este jogo trabalha o raciocínio lógico do aluno 
e faz com que ele desenvolva a capacidade de 
pensar rápido para resolver as questões 
necessárias. 

Regras: 

Cada jogador irá jogar os 3 dados na sua vez; 
após obter o resultado nos dados, será 
necessário realizar uma conta utilizando as 
operações matemáticas (pode ser duas 
operações diferentes ou iguais), se acertar, 
coloca a tampinha no número da conta desejada; 
se errar, não acontece nada e é a vez do próximo 
e se não souber passa a vez. Para colocar a sua 
tampinha de garrafa no número que está no 
tabuleiro deve respeitar a sequência de 1 a 10; é 
necessário que o resultado dessa operação seja 
o número da sequência que o jogador está 
jogando. Ex: nos dados dão os números 4, 3 e 2 
e o aluno inicia pelo número 1 do tabuleiro, ele 
terá de realizar uma operação e o resultado 
necessariamente necessita ser 1: 3+2-4=1. 
Vence quem alcançar o número 10 primeiro. 

Como jogar: 

Passo 1: Selecione 5 jogadores. 

Passo 2: Decida quem irá iniciar o jogo e qual 
a sequência entre os jogadores. 

Passo 3: Inicie o jogo pelo jogador 1. 

Obs.: cada jogador só tem direito a uma 
jogada por vez. 

Materiais: 

• 1 (uma) folha de papel cartão (ou papelão) 
para o tabuleiro (vide sugestões de link). 

• 2 (dois ) rolos de fita colorida (pode usar 
canetinha colorida no lugar). 

• 3 (três) dados (podem ser confeccionados, 
vide sugestões de link). 

• 5 (cinco) tampas de garrafa. 

• 1 (uma) garrafa pet de 250ml (ou sortear os 
dados lançando-os em cima da mesa). 

Sugestões de Links nas referências abaixo: 

REFERÊNCIA 

Disponível: Como Confeccionar O Tabuleiro 
https://www.youtube.com/watch?v=W_ZkMGoG
vRk 

Acesso em: 02/04/2020 

Disponível em: Como Confeccionar Os Dados 

https://www.youtube.com/watch?v=Tvt95LHJJF
Q 

Acesso em 02/04/2020 

Disponível em: Como Jogar 

https://www.youtube.com/watch?v=B9mEJP6kM
3o 
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