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Olá crianças e responsáveis! 

Daremos continuidade na temática “Dia da Educação Matemática”. Hoje, 

confeccionaremos um jogo de pega varetas e realizaremos essa brincadeira 

lúdica, em família, que ajudará no desenvolvimento da atenção, concentração, 

raciocínio, percepção visual e coordenação motora da criança. 

DESENVOLVIMENTO 

Construção do jogo pega varetas. 

 



 

Materiais necessários para a construção do jogo: 

13 gravetos pequenos ou palitos de churrasco 

Tinta guache ou tinta caseira nas cores (amarelo, verde, azul, vermelho e 

preto) 

Pincel ou pedaço de esponja para pintar os gravetos. 

 

TINTA CASEIRA - YouTube 

 

 

Passo a passo da confecção e das regras do jogo “pega varetas”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-zueSlpJRQ


1. Pinte os palitos nas seguintes cores: 3 amarelos, 3 verdes, 3 azuis e 3 

vermelhos e 1 preto; usando pincel, esponja ou o próprio dedo da 

criança. Após coloque-os para secar. Em seguida, iremos iniciar o jogo 

2. O jogo precisará de pelo menos 2 participantes.  

3. O primeiro participante irá segurar verticalmente as varetas, soltando-as 

sobre a mesa ou chão, e dará início ao jogo. 

4. O jogador deverá levantar vareta por vareta, sem mover nenhuma das 

outras, pois se movê-las, perderá o direito de continuar a jogar. 

5. Se acaso isso acontecer, passará a vez para o outro participante que 

procederá da mesma maneira. 

6. A única vareta auxiliar que poderá ser utilizada para ajudar a mexer as 

outras é a de cor preta. 

7. Terminando o jogo, cada participante irá contar a quantidade de varetas 

que pegou e comparar quem pegou mais amarelas, verdes, vermelhas 

ou azuis. 

 

Boa diversão! 

 
Fonte adaptada: Construa um Jogo Pega Varetas - Papo da Professora Denise 

 

 

DEVOLUTIVA:  

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo o momento de realização da atividade e compartilhe conosco pela página 
do facebook “Educ@ Ribeirão”. 
 

Gratos pelo empenho e participação! 

Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 

 

https://www.papodaprofessoradenise.com.br/construa-um-jogo-pega-varetas/

