
                                                       
 

Usando os dados para operar 

Autor: prof. Dr. Osvaldo Barros 

Tema: Soma e subtração com dados de 6 faces 

Introdução 

As operações fundamentais podem ser trabalhadas com alunos de diferentes idades, seja 

em processo de iniciação à escolariza ou de retomada dos estudos. Os materiais didáticos 

servem de apoio para relembrar e fixar os conceitos e propriedades que são utilizadas no 

desenvolvimento das atividades.  

Para trabalhar as operações fundamentais de soma e subtração, sugerimos o uso de 

dados de seis faces, os mais comumente encontrados. Para alunos da Educação de Jovens 

e Adultos – EJA, sugerimos, também, a construção desses quadrados a partir da 

planificação do cubo, o que pode contribuir com seus estudos de geometria espacial. 

Seguindo o algoritmo das operações fundamentais, podemos associar as faces do dado e 

suas respectivas numerações, para encontrar o valor oculto, seja pela soma ou por 

subtração. 

No desenvolvimento das atividades os alunos devem exercitar o cálculo mental, assim, se 

num primeiro momento for necessário que os alunos anotem no papel ou contem nos 

dedos, o professor deve permitir até que eles não precisem mais desses recursos e o 

cálculo mental seja seu principal recurso. É importante notar que alguns alunos serão 

mais rápidos nas atividades, do que outros e isso tem que ser respeitado pelo professor 

e pelos outros alunos. 

Algoritmo é a estrutura da operação, o posicionamento dos elementos 

para o desenvolvimento do cálculo. O algoritmo das operações 

fundamentais é o seguinte: 

(Número) (operação) (Número) = (resultado) 

Parcela + Parcela = Soma ou total 

Minuendo – Subtraendo = Diferença 

Multiplicando X Multiplicador = Produto 

Dividendo ÷ Divisor = Quociente 



                                                       
 

Metodologia 

A partir do uso de dois dados de seis faces, vamos posiciona-los um sobre o outro. Como 

a soma das faces opostas do dado, somadas resultam em 7 (sete): 5 + 2 = 7; 3 + 4 = 7; 1 + 

6 = 7, então se eu vejo uma das faces posso saber, pela subtração do número dessa face 

pelo sete, o valor da face que eu não vejo. 

 

 

 

 Se a face superior é 2, então: 7 – 2 = 5, a face que não vejo é 5. 

 No uso de dois dados devemos considerar:  

1- Cada dado tem na soma das suas faces opostas o valor 7 (sete); 

2- Se temos dois dados a soma das faces será 2 X 7 , se temos 3 dados então, 3 X 7 e 

assim por diante. 

 

 

 

 

Na soma das faces opostas dos dados temos 7, se temos dois dados essa soma é 14. 

Então, se eu vejo na face superior do primeiro dado o valor 2 e não consigo ver sua face 

oposta, sei que ela é resultado da subtração: 7 – 2 = 5. Para o segundo dado, não consigo 

ver a face superior, nem a face inferior, mas sei que a soma dessas duas faces é igual a 

sete. Assim terei: 

(Primeiro dado) + (segundo dado) = faces que não vejo 

(7 – 2 = 5) + ( 7) = 12 
No caso de três dados, quando temos a face que vemos no valor 3, teremos: 

(Primeiro dado) + (segundo dado) + (terceiro dado) = faces que não vejo 

(7 – 3 = 4) + ( 7) + (7)= 18 



                                                       
 

Outra forma de desenvolver as operações é a seguinte: 

 

a) Sendo dois dados teremos: 

Exemplo: o primeiro dado está com o valor 4 na face que se vê. 

(Primeiro dado) + (segundo dado) - (face que você vê) = total das faces que não se vê 

(7 ) + ( 7) - (4)= 10 
 

b) Sendo três dados teremos: 

Exemplo: o primeiro dado está com o valor 5 na face que se vê. 

( dado 1) + (dado 2) + (dado 3) – (face que você vê)  = total das faces que não se vê 

 (7 ) + (7) + ( 7) - (5)= 16 

  

  

Conte suas experiências de sala de aula 

A partir do uso do material que divulgamos no site do 

GETNOMA, faça um breve relato da sua experiência em sala 

de aula para divulgarmos em nosso site.  

Em breve vamos organizar um jornal que divulga as 

boas experiências desenvolvidas pelos professores em sua 

sala de aula, na Amazônia. 

Venha, contribua com a gente nesse projeto de 

ampliação dos estudos da matemática em sala de aula. 

Mande seu relato e fotos das atividades para o endereço 

o.barros@ yahoo.com.br 

  BOAS AULAS!  



                                                       
 

Planificação do cubo para 

formar dado de seis faces 
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