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CONJUNTO DE DADOS SOBRE O TEMPO 
Ref. 70050 

CONTEÚDO: 
O conjunto inclui 30 dados de 12 faces: 

- 15 dados vermelhos com as horas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
- 15 dados azuis com os minutos, em intervalos de 5 minutos: 00, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50 e 55.  

IDADE RECOMENDADA: 

 

Dos 4 aos 8 anos. 

O jogo inclui 30 dados, nomeadamente 15 dados com as horas e 15 dados com os 
minutos, permitindo a sua distribuição na sala de aula para praticar a hora em grupo, a dois 
ou individualmente.  

Para utilizar os dados das horas, é recomendado que as crianças tenham adquirido 
previamente as seguintes noções básicas: 

- Saber contar até 60 
- Saber contar de 5 em 5 
- Saber que uma hora: 

o é composta por 60 minutos 
o é composta por 4 vezes 15 minutos 
o é composta por 2 vezes 30 minutos 
o é composta por 12 frações de 5 minutos 

- Saber que a hora pode ser indicada em formato analógico e em formato digital. 

Os dados permitem-nos praticar a hora tanto em formato analógico como digital. 

OBJETIVOS DIDÁTICOS: 
• Consolidar a aprendizagem das horas 
• Melhorar a leitura das horas em formato digital 
• Melhorar a leitura das horas em formato analógico 
• Desenvolver a atenção e observação 
• Melhorar a inteligência lógico-matemática 
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SISTEMA DE JOGO:  

1. Entregam-se um dado vermelho com as horas e um dado azul com os minutos aos 
grupos, pares ou indivíduos. 

2. Lançam-se os dados e anotam-se as horas em formato digital num pedaço de papel. 
3. Em seguida, desenha-se um relógio e essas horas são indicadas em formato 

analógico. 
 

Em grupos:  

- Por turnos, lançam-se os dados e todos escrevem as horas no seu papel: em formato 
digital, em formato analógico ou nos dois formatos. Depois, comparam-se os 
resultados e procede-se à sua correção.  
 

A dois: 

- Por turnos, um lança os dados e corrige o outro que deve indicar as horas no seu 
papel: em formato digital, em formato analógico ou nos dois formatos.  
 

Individualmente: 

- Cada um lança os seus dados e indica as horas no seu papel: em formato digital, em 
formato analógico ou nos dois formatos.  
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