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 DESCRIÇÃO DO JOGO:
01 tabuleiro ilustrativo para jogar 
multiplicação medindo 309 mm x  
255mm x  6mm em MDF.
02 Tabuleiros ilustrativos para jogar 
subtração, adição, dobro e triplo, 
medindo 220 mm x 220 mm x 3 mm, 
com impressão ambos os lados.
02 dados decaedros (10 lados) para 
jogar.
30 fichas azuis medindo 32 mm de 
diâmetro.
30 fichas vermelhas medindo 32 mm 
de diâmetro.

OBJETIVOS:
O princípio básico do Jogo 

Multiplicação & Cia é a memorização 
da tabuada, soma, subtração, dobro e 
triplo de 1 a 10. Com ele as crianças 
conseguem brincando resolver 
operações com o raciocínio rápido e 
lógico.
               Multiplicação & Cia veio 
para interagir com a criança, 
facilitando e desmistificando a 
matemática. Com ele se aprende 
brincando. 

REGRAS DO JOGO:

1- Poderão jogar 2 participantes por 
tabuleiro.Cada participante escolhe 
uma cor de ficha.
2- Escolher um dos tabuleiros para 
iniciar o jogo. Em cada tabuleiro está 

marcado a operação que deve ser 
jogada. Multiplicação, adição, 
subtração, dobro e triplo.
3- Para jogar nos tabuleiros de 
multiplicação, adição e subtração, 
utilizem os dois dados. Para jogar nos 
tabuleiros de dobro e triplo, utilizem 
somente um dado.
4- Para fazer a operação de 
subtração, o número maior deve ser 
subtraído pelo menor para que o 
resultado seja sempre um número 
positivo.
Se sair 2 e 6, lê-se: 6-2=4
5- Para fazer a operação de adição, 
somar o valor que sair na jogada dos 
dois dados.
Se sair 3 e 4, lê-se: 3+4=7
6- Para fazer a operação de 
multiplicação, fazer a operação de 
multiplicar dos números que sair dos 
dois dados.
Se sair 4 e 2, lê-se: 4x2=8
7- Para fazer a operação de dobro, 
dobrar o valor que sair de um dado.
Se sair 6, lê-se: o dobro de 6 é 12.
8- Para fazer a operação de triplo, 
triplicar o valor que sair de um dado.
Se sair 5, lê-se: o triplo de 5 é 15.
9- Colocar sempre a ficha na casa do 
resultado da operação.
10- Tirar par ou impar para ver quem 
vai iniciar o jogo. 
11- O participante joga o(s) Dado(s) e 
segue o jogo conforme indicações.
12- Saindo um número em que a casa 
já esteja ocupada pelo outro 

participante, você deverá comer a 
peça dele, mas se a casa for sua, 
deverá jogar novamente. Não 
conseguindo uma nova casa deverá 
passar a vez. As casas serão 
preenchidas sucessivamente, jogada 
após jogada.  Vencerá quem 
completar primeiro uma coluna, que 
poderá ser tanto na horizontal como 
na vertical.
13- Regra falada: O que muda nesta 
regra é que quando você joga e a 
casa for sua, você joga os dados 
novamente, mas se você tiver sorte e 
a casa que sair for sua por mais uma 
vez, você poderá ter a vez 
novamente, mas sem os dados, e sim 
vai escolher uma resposta  e falar a 
operação e o resultado. Ex: Você vai 
escolher a casa que quiser (ela pode 
ou não estar ocupada) se a casa 
escolhida for de número 15 você 
deverá falar 3x5 é =15 e colocar a 
ficha na casa.
Essa regra torna o jogo mais 
dinâmico e faz com que a criança 
pense não só nas operações, como 
também na estratégia para ganhar.              
                       
 Incentive as crianças a brincar com 
Jogos educativos.

BOM DIVERTIMENTO!!!!!!! 
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