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JOGO DO IGUAL E DO DIFERENTE 

OBJETIVO: Desenvolver o processo de classificação, a partir da comparação entre o diferente e o igual. 

MATERIAL: diversos objetos pequenos (tampinhas de garrafa, bolinhas de plástico, animais de plástico, 

letras de EVA, por exemplo.). Os objetos devem ser bem diferenciados entre si. Sacos plásticos 

transparentes, em quantidade correspondente aos conjuntos de objetos que farão parte do jogo. Uma 

venda para olhos. 

 

 

DESENVOLVIMENTO: A professora começa analisando com a turma os materiais disponibilizados por ela. 

Depois, explica para as crianças que é necessário arrumá-los para que se torne mais fácil encontra-los 

quando se quiser. Para isso, deve-se colocar os objetos de um mesmo tipo num mesmo saquinho, isto é, 

todos as bolas num mesmo saquinho, todos os lápis em outro etc. 

Coloca, então, dentro de cada saquinho um objeto: _ “ Esse será o saquinho das bolinhas, esse dos animais 

e assim por diante. Sugere, então que o jogo tenha início: uma criança ficará com os olhos vendados e tentará 

guardar um dos objetos disponíveis, no saquinho correto. As demais crianças irão avalia-la e corrigi-la. Além 

disso, é necessário que haja uma criança segurando um saquinho com o objeto em seu interior, diante do 

grupo. 

A professora pode se oferecer para iniciar o jogo, a fim de dar o exemplo para a meninada. Deve recordar 

os critérios de classificação: _ “ Poderíamos colocar os objetos em qualquer saquinho, mas... como 

combinamos que cada grupo terá seu próprio saquinho, somente quando a “ cabra cega” agir assim diremos: 

correto.  Para corrigi-la diremos: é diferente ou é igual. 

O jogo tem início com a professora, de olhos vendados, pegando um objeto e mostrando-o para a turma. 

Tenta, então, adivinhar: -“ Este objeto é igual a este que está dentro deste saquinho. ” Caso esteja errada, a 

turma deverá dizer: “não é igual, é diferente. ” 

Depois de todos terem compreendido a brincadeira as crianças se revezam até que todos os objetos tenham 

sido classificados. 
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