
BIBLIOTECA ESCOLAR DO AGRUPAMENTO À BEIRA DOURO 

MATEMÁTICA – 1.º ciclo 

ADIÇÃO 

 Contagem de caixas – nível 1  

 

(http://www.ministerioamar.net/jogos/Todas-Categorias/8/Aprendendo-a-Contar-1.html) 

 

 Contagem de caixas – nível 2  

 

(http://www.ministerioamar.net/jogos/Todas-Categorias/9/Aprendendo-a-contar-2.html) 

 Imagem mistério 

 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/estacoes_inicial/primavera_somar.swf 

 

 

 

http://www.ministerioamar.net/jogos/Todas-Categorias/8/Aprendendo-a-Contar-1.html
http://www.ministerioamar.net/jogos/Todas-Categorias/9/Aprendendo-a-contar-2.html
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/estacoes_inicial/primavera_somar.swf


 Adição: animais escondidos 

 

 

 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/animais-escondidos.html 

 Adição: mania da matemática 

 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/mania-da-matematica.html 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/animais-escondidos.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/mania-da-matematica.html


 

 Adição: treino de cálculo 

Enche o depósito da nave. Para isso é necessário fazer bem os cálculos.  

          

http://escolovar.org/mat_adicao_jogo_fuelict.swf 

 A soma é 10 

 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/11/soma-e-10.html 

 

 

 

 

http://escolovar.org/mat_adicao_jogo_fuelict.swf
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/11/soma-e-10.html


 A soma é 100 

 

 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/soma-e-100.html 

 

 Adição: números gémeos 

 

 

 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/soma-e-100.html


SUBTRAÇÃO  
 

 Encontra a pérola.  
 

               
 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/atividades_mate

m%E1tica/mat_dimi_mar.swf 

 

 Subtração 
 

 
 

http://educacao.uol.com.br/operacoes-matematicas/pre-escola.jhtm 

 

 Subtração: equilibra a balança 
 

 
 

http://escolovar.org/mat_balanca_number.balance1.swf 

http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/atividades_matem%E1tica/mat_dimi_mar.swf
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/atividades_matem%E1tica/mat_dimi_mar.swf
http://educacao.uol.com.br/operacoes-matematicas/pre-escola.jhtm
http://escolovar.org/mat_balanca_number.balance1.swf


 

 Subtração 
 

 
 

http://escolovar.org/mat_subtraccao_matmagico.swf 

 

 Subtração: corrida na ilha 
 

 
 

http://escolovar.org/mat_subtracao_corrida.barcos.swf 

 

 

http://escolovar.org/mat_subtraccao_matmagico.swf
http://escolovar.org/mat_subtracao_corrida.barcos.swf


 
 

Instruções: 

O objetivo do jogo é efetuar as operações que cada flor traz antes que 
a flor caia no cesto. Selecione o cesto, com um clique, escreva o 
resultado utilizando o mostrador do jogo. Para apagar clique no 
botão "C". Pode falhar 5 resultados. Seja rápido a selecionar o cesto e 
a escrever o resultado antes que a flor caia no cesto. Para jogar 
novamente clique em "Replay". 
 
Como jogar: 
Utilize o rato para seleccionar o cesto e para escrever o resultado. 

 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/a-diferenca-esta-na-flor.html 

 

 

 Subtrair e pintar 

 
 

http://files.escolaguadalajara.webnode.com.br/200000098c5c23c6bc5/Subtrair%20e%2

0pintar.swf 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/a-diferenca-esta-na-flor.html
http://files.escolaguadalajara.webnode.com.br/200000098c5c23c6bc5/Subtrair%20e%20pintar.swf
http://files.escolaguadalajara.webnode.com.br/200000098c5c23c6bc5/Subtrair%20e%20pintar.swf


SEQUÊNCIAS 

 

 Arrasta os gorros para cada cabeça na ordem correta. 
 

 
 

http://www.primaryresources.co.uk/online/numorder.swf 

 

 Ordenar os números. Marca um golo. 

 

http://escolovar.org/mat_numero_sequencias_futebol.swf 

 

 Ordenar os números. A vida mágica da lagartinha. 

 

http://escolovar.org/mat_numero_caterpillar_ictgames.swf 

 

http://www.primaryresources.co.uk/online/numorder.swf
http://escolovar.org/mat_numero_sequencias_futebol.swf
http://escolovar.org/mat_numero_caterpillar_ictgames.swf


 Ordenar os números.  

 

(Podes escolher o grau de dificuldade) 

 

 http://escolovar.org/mat_sequencias_missing50-100.swf 

 

 Sequência de fantasmas. 

 

 
http://www.primaryresources.co.uk/online/numorder.swf 

CÁLCULO MENTAL 

 Sjoelbak ou Bilhar holandês 

 

http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/sjoelbak-428032.shtml 

 

 

http://escolovar.org/mat_sequencias_missing50-100.swf
http://www.primaryresources.co.uk/online/numorder.swf
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/sjoelbak-428032.shtml


Cálculo mental; NumberTris 

                 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/tetris-numerico.html 

 

 Cálculo mental 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/tetris-numerico.html


 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/treino-da-pericia-matematica.html 

 Cálculo mental: a selva e outros 

 

http://www.brincar.pt/jogo-da-matematica-da-selva.htm 

 

http://www.brincar.pt/aritmetica-mental.htm 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/treino-da-pericia-matematica.html
http://www.brincar.pt/jogo-da-matematica-da-selva.htm
http://www.brincar.pt/aritmetica-mental.htm


 

Todos os animais que chegam à quinta carregam uma soma. Descobre a resposta antes que 

eles cheguem à quinta. 

http://www.brincar.pt/genios-da-matematica.htm 

Outros jogos para desenvolver o cálculo mental: 

http://testes-online.webcindario.com/?page_id=101 

http://www.escolovar.org/mat_calculo_mental.htm 

 

 

JOGOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

 O lobo, a ovelha e a couve 

 

 

http://www.brincar.pt/genios-da-matematica.htm
http://testes-online.webcindario.com/?page_id=101
http://www.escolovar.org/mat_calculo_mental.htm


 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/lobo-ovelha-e-couve.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/lobo-ovelha-e-couve.html


Outros recursos em; http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/p/blog-page.html 

 

Qual a fração maior? 

 
Nºs Racionais [+10] 

Qual é a conta? 

 
Oper. Matemáticas [+6] 

Rebente a bolha 

 
Nºs Inteiros [+10] 

 

Sudoku 3x3 

 
Estratégia [todos] 

Vai uma continha? 

 
Oper. matemáticas [+6] 

Matemática rápida 

 
Cálculo mental [+7] 

 

Sequências numéricas 

 
Seq. numéricas [+7] 

  As jarras de água 

 
Res. Problemas [+7] 

Quadrado mágico 

 
Quadrado mágico [+6] 

 

Quem vai ao quadro? 

 
Adicão nºs naturais [+5] 

 

Torres de Hanoi 

 
Estratégia [+6] 

Qual o pote da conta? 

 
Oper. matemáticas [+8] 

 

Vamos rolar o bloco? 

 
Geometria espacial  [+6] 

Vamos treinar a 

tabuada? 

 
Tabuada [+7] 

Treino da perícia Mat. 

 
Aritmética [+6]  

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/p/blog-page.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/11/qual-fracao-maior.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/qual-e-conta.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/11/rebenta-bolha-matematica.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.com/2012/11/sudoku-3x3.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.com/2012/11/vai-uma-continha.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.com/2012/12/matematica-rapida.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/sequencias-numericas.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/as-jarras-de-agua.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.com/2012/12/quadrado-magico.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/quem-vai-ao-quadro.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/torres-de-hanoi.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2012/12/qual-o-pote-da-conta.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/vamos-rolar-o-bloco.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/vamos-treinar-tabuada.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/01/treino-da-pericia-matematica.html


 

Multiplicação das rosas 

 
Multiplicação [+6] 

Castelo da Matemática 

 
Oper. matemáticas [+8] 

Super aventura 

matemática 

 
Oper. matemáticas [+7] 

Bolas matemáticas 

 
Oper. Matemáticas  [+7] 

  

 

http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/02/multiplicacao-das-rosas.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/02/castelo-da-matematica.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/02/super-aventura-matematica.html
http://flashdejogoseducativos.blogspot.pt/2013/02/bolas-matematicas.html

