Nesse semestre o G4 está produzindo um jogo de super trunfo, que
tem como tema os números relacionados a vida dos funcionários da
escola.
Para fazer as cartas dos jogos, as crianças selecionaram alguns critérios,
que são: idade, número do sapato, e altura.
A cada atividade, divididas em pequenos grupos, as crianças saem pela
escola pesquisando os funcionários selecionados para preencher as
tabelas. Vejam como estão se aproximando da escrita convencional dos
números.
Essa atividade também cria ótimas oportunidades para que possam
conhecer algumas das funções dos números em contextos da vida
cotidiana além de propiciar que leiam, escrevam e ordenem escritas
numéricas.

Regras – SUPER TRUNFO
Participantes:
2 ou mais
Objetivo:
Ficar com todas as cartas do baralho.
Preparação:
As cartas são distribuídas em número igual para cada um dos jogadores.
Cada jogador forma seu monte e só vê a primeira carta da pilha.
As cartas possuem informações sobre o tema do jogo, como por
exemplo, carros como: potência, velocidade, cilindros, peso ecompriment
o.
É com estas informações que cada um vai jogar.
Como jogar:
Se você é o primeiro a jogar, escolha, entre as informações contidas em
sua primeira carta, aquela que você julga ter o valor capaz de superar o
valor da mesma informação que se encontra na carta que seus
adversários têm em mãos.
Por exemplo: você escolhe a informação velocidade, menciona a em voz
alta e abaixa a carta na mesa. Imediatamente todos os outros jogadores
abaixam a primeira carta de suas pilhas e conferem o valor da

informação. Quem tiver o valor mais alto ganha as cartas da mesa e as
coloca embaixo de sua pilha.
O próximo jogador será o que venceu a rodada anterior. Assim
prossegue o jogo até que um dos participantes fique com todas as
cartas do baralho, vencendo a partida.
Se dois ou mais jogadores abaixam cartas com o mesmo valor Maximo,
os de mais participantes deixam suas cartas na mesa e a vitoria é
decidida entre os que empataram.
Para isso, quem escolheu inicialmente diz um novo item de sua próxima
carta, ganhando as cartas da rodada quem tiver o valor mais alto.
	
  
Se	
  quiserem	
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  arriscar,	
  esse	
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  papelarias.	
  

