
Cartões de trabalho para a Caixa Magnética de Conta gem e Cálculo 
 
Set 1: Exercícios até 10 
 
Apresentação dos números utilizando objectos ilustrados 

6 cartões de trabalho num total de 72 exercícios: 24 adição, 24 subtracção, 24 mais do 

que/ menos do que/ igual 

 

Set 1: Exercícios até 20 
 

6 cartões de trabalho num total de 108 exercícios: 54 adição, 54 subtracção 

 

Para utilizar com a Caixa Magnética de Contagem e Cálculo 

Idade: 5-7 anos 

 

Objectivo :  

Set 1: conseguir reconhecer e nomear uma quantidade apresentada através de um 

determinado número de objectos ilustrados 

Set 2: Conseguir reconhecer números e comparar uns com os outros, utilizando os 

conceitos de “maior que”, “mais pequeno que” ou “tanto quanto”. 

Set 1 + 2: Conseguir decompor, juntar e subtrair números 

 

Seleccione os cartões de acordo com as competências de cada criança. 

 

Método : 

Utilize um cartão na Caixa de Contagem. Coloque o cartão no espaço em branco em 

baixo na Caixa de Contagem. Faça um exercício e procure o numeral magnético que 

corresponde à sua resposta. Coloque o número no espaço em branco no cartão. 

 

 



Adição : 

Coloque os círculos azuis em linha representando o primeiro número da soma e 

continue com os círculos vermelhos para o segundo numera. A resposta é igual ao 

total de círculos azuis e vermelhos. se tiver um numero maior que 10 continue na 

segunda fila 

 

Subtracção : 

 

Primeiro coloque os círculos azuis a representar o número mais elevado. Depois vire 

os círculos para ficarem com a parte vermelha para cima para representarem o 

número mais baixo. A resposta é igual ao número de círculos azuis que ficou por virar. 

 

Maior do que, mais pequeno do que, igual a  

 

Coloque os círculos a representar o primeiro número na primeira fila e o segundo 

número na fila seguinte. Observe qual é maior e qual é o mais pequeno ou se são 

iguais. 


