
 

 

 

Ciclo 1 Desafio da caixa de ovos 
 
 
Precisas para esta atividade : 
 

• uma caixa de 6 ovos 

• 2 ovos, flummis, cápsulas de café ou coisas redondas que cabem na caixa de ovos 
 
Coloca os 2 ovos na caixa de ovos. Depois, pinta-los na caixa abaixo. 
 
Aqui está um exemplo :  
 
 
 
 

Encontra 6 outras formas de colocar os 2 ovos na caixa de ovos!  

Pinta as tuas possibilidades nas caixas abaixo. 
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Ciclo 2 Desafio da caixa de ovos 
 
Precisas para esta atividade : 
 

• uma caixa de 6 ovos 

• 3 ovos, flummis, cápsulas de café ou coisas redondas 
que cabem na caixa de ovos 

 
Coloca os 3 ovos na caixa de ovos. Depois, pinta-los nas caixas abaixo. 
 
Aqui está um exemplo : 
 
 
 
 

Encontra 9 maneiras diferentes de colocar os 3 ovos na caixa de ovos! 

 
Atenção: 
Se obténs a mesma imagem ao rodar 
a caixa de ovos, então isso não conta 
como uma nova possibilidade! 

 
 

Pinta as tuas possibilidades nas caixas abaixo. 
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Ciclo 3 Desafio da caixa de ovos 
 
Precisas para esta atividade : 

• uma caixa de 6 ovos 

• 4 ovos, flummis, cápsulas de café ou coisas redondas 
que cabem na caixa de ovos 

 
Coloca os ovos na caixa de ovos. Depois, pinta-los nas caixas abaixo. 
Aqui está um exemplo : 
 
 
 
 

Encontra 5 outras formas de colocar os 4 ovos na caixa de ovos! 

 

 

Atenção: 
Se obténs a mesma imagem ao rodar 
a caixa de ovos, então isso não conta 
como uma nova possibilidade! 
 

Se obténs a mesma imagem com um 
espelho (simetria axial), então isso não 
conta como uma nova possibilidade! 

 

 

 

Pinta as tuas possibilidades nas caixas abaixo. 

 

           

           

           

           

           

  

   

   



 

 

Ciclo 4 Desafio da caixa de ovos 
 
Faz uma caixa para 8 ovos. 
Coloca 6 ovos na caixa de ovos. 
Pinta-los nas caixas abaixo. 
 

Encontra as 10 maneiras diferentes de colocar os 6 ovos na caixa de ovos! 

 

 
Atenção: 
Se obténs a mesma imagem ao rodar 
a caixa de ovos, então isso não conta 
como uma nova possibilidade! 
 

Se obténs a mesma imagem com um 
espelho (simetria axial), então isso não 
conta como uma nova possibilidade! 
 

 

 
 

Pinta todas as possibilidades nas caixas abaixo. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


