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SET LOGICA SCHOOL  
Ref. 33000 

 
2 JOGOS DE LÓGICA BASEDOS NO SISTEMA CARTESIANO OU DE COORDENADAS  
 

• FORMAS GEOMÉTRICAS / CORES 
• AGRUPAMENTO POR QUANTIDADE 

 
 
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO 
 
1. FICHAS PICOTADAS: Destacá-las e retirar os restos de cartão. 
2. ÍMÃS: Retirar o papel protector e colar os ímãs por detrás das fichas. 
3. FICHAS COM OS ÍMÃS COLADOS E AS RESPECTIVAS ROLETAS: 
 Guardá-las nos SACOS DE PLÁSTICO. 
4. Cada jogo possui: 10 FICHAS MODELO, 25 FICHAS NORMAIS E 2 ROLETAS. 
5. FICHAS MODELO: São as FICHAS com fundo AZUL ou AMARELO. Colocam-se EM CIMA e/ou à 
ESQUERDA e NÃO SE DEVE MISTURAR AS CORES. 
6. FICHAS NORMAIS ou PARA JOGAR: São as fichas de fundo BRANCO e cada jogador possui 25. 
7. ROLETAS: Prendê-las no tabuleiro colocando o ímã no orifício central da roleta. O ímã deve 
situar-se no centro do aro colado no painel. Isso evitará que o ímã se desloque ao girar a roleta. 
8. DIVERSAS FORMAS DE JOGAR: 

• Mudando a ORDEM das fichas modelo que são da mesma cor. 
• Mudando-as de sítio: as cor amarelo EM CIMA e as azuis à ESQUERDA ou vice-versa. 
• Colocando TODAS as fichas modelo ou APENAS ALGUMAS. 
• COM ou SEM roletas 

 
 

ACTIVIDADES 
 

1. SEM ROLETAS: 
• Colocar todas as FICHAS MODELO da mesma cor à esquerda e apenas UMA FICHA 

MODELO na parte superior ou vice-versa. Os alunos deverão completar essa coluna ou 
fila. Posteriormente, deverão acrescentar MAIS FICHAS MODELO. 

• Com todas as fichas colocadas correctamente no tabuleiro, o professor dirá ao aluno 
que ficha deverá pegar. 

• Com uma ou duas fichas colocadas correctamente na mesma coluna, o professor dirá 
ao aluno que coloque as que faltarem nessa coluna. 

• Com todas as fichas colocadas no tabuleiro, algumas incorrectamente, os alunos terão 
de descobrir onde estão os erros. 

• Com as fichas distribuídas entre os alunos: 
o Colocar as fichas normais de modo ordenado, começando pela 1ª superior 

esquerda, primeiro com a ajuda do professor e, depois, os alunos sozinhos. 
o O professor ou um dos alunos citará as fichas de forma intercalada. O aluno que 

tiver a ficha mencionada deverá colocá-la no sítio correspondente. 
o O professor colocará algumas fichas normais no tabuleiro e os alunos deverão 

colocar as FICHAS MODELO. 
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2. COM ROLETAS: 
Podem ser realizadas todas as actividades anteriores, porém agora, as roletas "substituirão" o 
professor e "dirigirão" o jogo. 

• Com as fichas colocadas correctamente e com a roleta fixa, um dos alunos  ou o 
professor girará a outra roleta e o aluno pegará a ficha correspondente. A seguir, repetir-
se-á o procedimento anterior, porém girando as duas roletas. 

• Com as fichas distribuídas entre os alunos e com a roleta fixa, um dos alunos girará a 
outra roleta e, aquele que tiver a ficha correspondente terá que colocá-la no respectivo 
sítio. A seguir, esse aluno girará a roleta. Depois, repetir-se-á o procedimento anterior, 
porém girando as duas roletas. 

 
 As modalidades de jogo são quase infinitas e a PARTICIPAÇÃO no jogo DESPERTARÁ O 
INTERESSE das crianças, permitindo que APRENDAM SEM ESFORÇO. 
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