
 Batalha de composição

 MATERIAL NECESSÁRIO

● Cartas com algarismos: 0, 1,  2, 3,  4,  5, 6,  7, 8,  9 (4 cartas de cada

algarismo).

Obs: Para jogar esse jogo, o melhor é você produzir as cartas. 

         Para produzi-las você deverá cortar 36 pedaços de papel do mesmo

tamanho e escrever um número em cada papel de 1 até 9 (dessa forma ficarão

quatro cartas com cada número).

Para o número de cada carta não ser visto do outro lado do papel você

precisará usar um papel mais grosso ou poderá pintar as costas do papel com

um giz de cera deitado e com uma cor bem escura. 

OBJETIVO

● Formar o número de maior valor possível.

NÚMERO DE JOGADORES

● 2 ou mais.

PREPARAÇÃO DO  JOGO: 

● Embaralhar  e  distribuir  as cartas  entre os  jogadores que deverão se

sentar lado a lado com suas cartas organizadas em uma única pilha,

com os algarismos voltados para baixo.
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● Os jogadores também deverão combinar se durante o jogo (ou jogada)

formarão  números  de  2,  3  ou  4  algarismos  (dezenas,  centenas  ou

unidades de milhar).

      COMO JOGAR

●  A  partir  do  combinado  a  respeito  da  grandeza  do  número que  irão

compor, cada jogador deverá pegar em sua pilha a quantidade de cartas

correspondentes  a  essa grandeza (se  forem jogar  com dezenas  –  2

cartas, centenas – 3 cartas, unidades de milhar - 4 cartas). Eles ainda

não podem ver os algarismos das cartas.

● Juntos, os jogadores falam: 

BATALHA! – ao mesmo tempo que viram as cartas e tentam formar

o número de maior valor possível.

● Em  seguida  os  jogadores  comparam  seu  número  e  aquele  que

conseguir formar o número de maior valor, ficará com todas as cartas

(que serão os seus pontos).

● Caso haja um empate, é feita uma nova rodada e quem ganhar a rodada

seguinte fica com as cartas das duas jogadas.

● O jogo termina quando todas as cartas forem viradas.

● Ganha quem tiver mais pontos (mais cartas). 

BOM DIVERTIMENTO!
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