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Quinta  
 
Matemática 
Aula 1: Ábaco com feijão: O ábaco é um instrumento antigo de cálculo, 
que tem origem na Mesopotâmia, e surgiu muitos anos antes de Cristo. 
(vide foto) Com ele podemos fazer contagens, e logo contas de adição e 
subtração. Sugerimos utilizar uma determinada quantidade de feijão (ou 
outro grão que você tenha em casa). Proponha que a criança conte a 
primeira quantidade que você colocou, como por exemplo, 20 feijões. 
Logo, vá colocando e tirando feijões, testando a capacidade da criança de 
somar ou subtrair. 
 
Aula 2: Represente a quantidade dos ábacos abaixo (se não puder imprimir, pode desenhar 
para seu filho/a). 

 
Explicação sobre a atividade: https://www.youtube.com/watch?v=TEI-oYzSdcE 
(Ábaco 2m50s) 
E também na página 112 – Nossa matemática. 
 
Português  
Aula 1: Escrita do poema “minha família” de Pedro Bandeira (a escrita deve ser feita pela 
criança).  
A MINHA FAMÍLIA – PEDRO BANDEIRA 
EU GOSTO DA MINHA MÃE, DO MEU PAI E DO MEU IRMÃO. 
NEM SEI COMO TANTA GENTE CABE NO MEU CORAÇÃO! 

https://www.youtube.com/watch?v=TEI-oYzSdcE


 
Aula 2: Exercitar a leitura (no minímo 2 vezes) do poema acima. 
Aula 3: Pintar com lápis de cor as duas palavras que rimam neste versinho. 
 
Atividade sócio emocional 
  
Ciúmes: Muitas crianças estão com irmão recém nascidos, ou tem irmãos já fazem um tempo. 
Então escolhemos este vídeo, que fala sobre uma experiência, muito comum, quando as 
crianças ganham um novo irmãozinho – o ciúmes. Solicitamos que vejam o vídeo em compania 
da criança, e discutam sobre a opinião dela sobre seus irmãos. No caso de filho único, 
questione sobre o personagem, se a criança acha adequado sentir ciúmes. 
Um presente de grande valor: https://www.youtube.com/watch?v=AOkiKGQTF3s (9m42s) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOkiKGQTF3s

