
REGRAS DO JOGO PARAQUEDAS 

 

Número de jogadores: 3 

Material: 2 dados 

1 tabuleiro  

3 marcadores 

 

1- Cada jogador escolhe o seu paraquedas (A, B ou C) e coloca seu marcador sobre ele. 

2- Cada um, na sua vez, lança os dados e decide se quer somar ou subtrair os pontos 

retirados nos dados. Só pode mover seu marcador se tirar como resultado um dos três 

números da primeira fileira à sua frente. No caso, o jogador A deverá conseguir, ao 

somar ou subtrair os dois dados, o valor 4, 6 ou 11; o B terá de tirar 10, 8 ou 3; o C, por 

sua vez terá de tirar 4, 8 ou 3. 

3- O jogador que estiver sobre algum desses números continuara a jogar, podendo 

movimentar seu peão, em qualquer direção, uma casa por vez. Supondo que o jogador A 

entrou no número 6 da sua primeira fileira, para continuar ele terá de conseguir 4, 9, 7, 6 

ou 11 nos dados, se não passará a vez ao próximo. 

4- Ganha aquele que primeiro chegar à sua última fileira, conseguindo, assim, encontrar a 

ilha do tesouro.  

 

Fonte: SMOLE, Kátia Stocco. DINIZ, Maria Ignez. Cadernos do Mathema: Jogos de 

matemática. Ed. Artmed, 2008. 

 

 

 

 

REGRAS DO JOGO NUNCA DEZ COM MATERIAL DOURADO 

 

Numero de jogadores: 2 a 4 jogadores 

 

Material: Material Dourado e dois dados 

 

 

1- O grupo decide quem inicia o jogo. 

2- Cada aluno, na sua vez de jogar, lança o(s) dado(s) e retira a quantidade de cubinhos ou 

quadradinhos conforme a quantidade que saiu no dado. 

3- Quando o jogador conseguir mais do que dez cubinhos ou quadradinhos, deve trocá-los 

por uma barra ou tira. 

4- Quando o jogador conseguir dez tiras deve trocá-las por uma placa. 

5- Vence o jogador que conseguir primeiro dez placas ou um número de placas, 

antecipadamente, combinado. 

 

 


