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ATIVIDADE 17 – JOGOS / DOMINÓ 

APOSTILA 

(27/07/2020 à 31/07/2020) 

Provavelmente já viu seus pais ou avós jogarem 

dominó em alguma reunião de família, não é mesmo? 

Mas nunca deve ter se perguntado como ele surgiu e 

nem como esse jogo permanece vivo por 

taaaaaaaaantas gerações. O dominó surgiu na China 

por meio de um soldado chamado Hung Ming, anos 

antes de Cristo. No século XVIII (18), este jogo 

apareceu na Europa e era usado nas cortes de 

Veneza e Nápoles. A origem do nome Dominó vem 

da expressão “domino gratias” que quer dizer “graças 

a Deus” que os padres europeus diziam enquanto jogavam. Hoje em dia, o dominó 

popularizou-se ao redor do mundo. 

- Como atividade desta semana, iremos primeiro aprender as regras básicas do Jogo, que é 

você encostar suas peças com as que tenham o mesmo símbolo, seja desenho ou pontos. 

- Mas para aprendermos mais sobre o dominó e suas variações, na página em anexo temos 

14 peças ilustradas com animais, que devem ser coloridas pelo aluno e auxiliado no recorte 

pelo responsável. 

- Após a pintura e recorte, você deverá auxilia-lo na conta, onde dividirá as 14 peças, sendo 

7 para cada um. Lembrando que não podem ver os desenhos das peças um do outro. E 

depois decidirem quem irá começar o jogo, após começar deverá explicar para ele que 

deverá colocar os desenhos iguais encostados, cobra com cobra, porco com porco e assim 

por diante. 

- Caso os jogadores não tenham as peças na mão que correspondem ao animal da vez, 

deverá passar essa vez, e ganha quem colocar todas as peças primeiro na mesa (jogo). 

- AGORA! Depois de jogar com os animais, o jogo irá complicar um pouco mais. Como seu 

pequeno já compreendeu as regras do jogo, ele deverá ir até a página 59 da apostila, e ver 

sobre o jogo do dominó oficial. 

- Na apostila tem o jogo num encarte onde poderá destacar as peças e jogar novamente, 

explique para ele contar os pontos, para compreender a diferença de cada lado. 

- Para registro da atividade deverá me enviar uma foto, de vocês jogando o dominó - 

Qualquer dúvida só entrar em contato, e mandar as atividades pelo WhatssApp particular ou 

pelo email: mauricio.wenceloski@gmail.com 

PROFESSOR MAURICIO WENCELOSKI B. 

mailto:mauricio.wenceloski@gmail.com


 


