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Jogo para
aprender os números
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• Ceras Giotto be-bè

• Marcadores Giotto be-bè

• Pintura a dedos Giotto 
be-bè

• A minha primeira cola 
Giotto be-bè

• Rolo de pintura Giotto

• Godés Giotto

• Cartolina Canson Iris A4 
branca

• Cartolina Canson Iris de 
50x65 cm de cor amarelo 
limão
• Godés Giotto

• Caderno de desenho e 
pintura Canson Os meus 
primeiros rabiscos

• Lápis Giotto Matita

• Borracha Giotto

• Tesoura

• Compasso

• Régua

• Velcro adesivo

• Cartão

• Cordel

• Maxi pincel Giotto

TEMPO 45 MINUTOS

1 Numa folha do bloco desenha 
10 quadrados de 8 x 8 cm e 

desenha em cada um uma 
circunferência a 3 cm de distância 
do centro. Com o marcador preto 
delineia as formas.

4Cola as cartolinas de 50 x 65 
cm sobre um cartão. Reparte 

o espaço e cola as mãos de 
maneira a formar os números do 1 
ao 10, repartidas em 3 filas na 
cartolina.

5
6Podes 

acrescentar um cordel para 
pendurá-lo. E já está acabada esta 
manualidade com a qual os mais 
pequenos poderão brincar 
aprendendo os números do 1 ao 10. 

2 Com a ajuda da criança, pinta 
com os lápis de cera a parte 

exterior do círculo e, com os 
marcadores, escreve os números do 
1 ao 10, em diferentes cores. Cola-os 
num cartão e recorta-os.

3Espalha a pintura a dedos 
sobre as palmas da criança e 

estampa-as sobre a cartolina. 
Estampa 10 mãos direitas verdes e 
5 mãos esquerdas azuis. Delineia-as 
com os marcadores e recorta-as. 

Dobra e cola os dedos 
das mãos em função do 

número que estejas mostrando 
ordenados de 1 ao 10. Põe velcro 
adesivo: uma parte sobre a base e 
outra nos quadrados. 

Entra em www.fila-art.pt e descobre um mundo de
tutoriais criativos ideais para fazer em turma!  


