
Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa 

Recorta o “ Quantos queres ”  e joga com os teus amigos. 

 

Clube da Matemática 
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“ Quantos queres? Quanto tempo dura o lixo no mar?” 

Esta atividade simples de recorte e dobragem é muito divertida e é alusiva ao tema resíduos e 

respetivos tempos de degradação do mar. 

Procedimento: 

1– Recorta o quadrado principal pelo traçado limitante; 

2– Com a face branca virada para cima, dobra o papel ao 

meio, na diagonal, para formar um triângulo. Dobra a fo-

lha outra vez em triângulo, mas usando o outro canto. 

3– Abre o papel  e dobra cada uma das extremidades até 

ao vinco central, formando um quadrado. Vira o papel ao 

contrário e dobra novamente os cantos até ao centro, 

formando um quadrado menor; 

4—Vira outra vez ao contrário e dobra a aba branca para 

dentro. Põe os dedos indicadores e polegares dentro dos cantinhos e ajeita a folha para ficar 

uma pirâmide, no formato do jogo “ Quantos queres?”. 

 

Como jogar? 

1– Depois de pronto, mantendo a figura de papel fechada com os dois indicadores e os dois 

polegares, pede-se a alguém que diga um número. Em seguida, abre-se e fecha-se a figura de 

papel um número de vezes igual ao escolhido. 

2—Das quatro imagens que ficam expostas ao acabar de contar, pede-se ao colega que escolha 

uma e pergunta-se “ Quanto tempo dura o lixo no mar?”. Se acertar passsa a ser ele a manipu-

lar o jogo. A resposta certa encontra-se atrás da imagem. 

Era uma vez um planeta chamado Terra. 

Era belo e lindo. Tinha montanhas e vales, planícies e 

planaltos verdes, rios e ribeiras com águas cristalinas, 

muitos animais de muitas raças, desde o mosquito ao 

dinossauro. Assim foi durante muitos milhões de anos, 

até que apareceu outra raça de animal - o Homem. 

A partir daí tudo mudou no Planeta Terra, e para pi-

or, pois o Homem pensou que “a Natureza lhe perten-

cia, em vez de reflectir que é ele próprio que pertence à 

Natureza."  
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