
 
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno:  Semana 2 

Professor: Amanda, Andrea, Daiana, Daniele, 
Eunice e Iolanda. 

Data: 16/03/2021 Turma: 
Maternal A e B  

Campos de Experiência: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES. 
Atividade: Conhecendo os números através da idade da nossa cidade Ribeirão Pires. 

  Todas e quaisquer disciplinas são importantes para o nosso conhecimento, como por 

exemplo, a Matemática. Ela está presente em nossas vidas, desde os primórdios de 

nossa existência e é através dela que podemos somar, contar, subtrair, e entre outros.  

Desta forma, é muito importante a criança aprender a contar desde pequena, o 

conhecimento dos números, aprender a contar a partir do seu aniversário desde o início 

como:  1, 2, 3....Através dessa atividade você poderá explicar a ela que tudo tem uma 

data de nascimento que irá simbolizar a data do aniversário, como a nossa cidade que irá 

fazer 68 anos no dia 19 de março.                                 

Material necessário: Folha de papel, giz de cera, caneta ou lápis. 

Como realizar a atividade:  

Organize um lugar bem confortável e atraente, sente-se com seu filho e converse 

explicando a ele sobre nossa cidade Ribeirão Pires, como surgiu, a origem do nome e, 

principalmente, a questão de quantos anos ela irá completar, que são exatamente 68 

anos no próximo dia 19 de Março. Explique que todos nós fazemos aniversário e que 

corresponde à um número, uns menores, outros maiores e outros ainda, bem maiores 

como o da nossa cidade. Em uma folha de papel escreva quantos anos a criança irá 

completar e apresente a ela o numeral, falando, este é o número referente a idade que 

você irá fazer, ao lado coloque o número referente a idade de Ribeirão Pires. Ao término, 

faça a comparação entre a idade da criança e da cidade, perguntando a ela: Você viu 

quantos números? Quem tem mais idade, você ou a cidade? Quem nasceu primeiro você 

ou Ribeirão Pires? Perceba se ela entendeu as diferenças. Aproveitem esse momento 

juntos e boa atividade. 

 


