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e C  

Campo de Experiência: Corpo, gestos e movimentos.  

TEMA: NÚMEROS E FAMÍLIA 

ATIVIDADE: ADIVINHA QUAL O NÚMERO 

 

Olá, crianças! 

 Vocês se lembram da história “A LISTA DA DONA GIRAFA”? Ela convidou vários animais para sua festa, e se 

divertiu muito, que tal agora nós nos divertimos também com uma brincadeira bem legal! Esta atividade 

propõe uma aprendizagem do reconhecimento do numeral desenvolvendo um amplo repertório de 

movimentos variados. 

 

1º Momento: Os responsáveis deverão separar os seguintes materiais: folhas de sulfite, de caderno ou 

papelão (o que estiver disponível em casa), canetinha ou caneta, caixa de sapato ou bacia de plástico, 

tesoura. 

 

2º Momento: Os responsáveis deverão fazer 9 fichas com os numerais de 1 a 9 e escrever ao lado do número 

o animal correspondente (de acordo com a história) e atrás de cada ficha a proposta para a atividade. (Veja 

o exemplo abaixo): 

 

 
 

 



1 - Urso (dar um abraço) 6 - Elefantes (bater os pés seis vezes no chão) 

2 - Pinguins (abrir e fechar os olhos duas vezes) 7 - Zebras (contar 7 dedinhos nas mãos) 

3 - Raposas (mandar três beijos) 8 - Leões (pular oito vezes com um pé só) 

4 - Sapos (dar 4 pulos imitando o sapo) 9 - Macacos (abrir e fechar a boca nove vezes) 

5 - Tigres (bater palmas cinco vezes)  

 

Observação: Não precisa desenhar os animais nas fichas, você pode pedir para criança observar as imagens 
do número escolhido e reproduzir os movimentos. 
 

 

3º Momento: Após feito as fichas coloquem na caixa ou bacia, em seguida tire uma ficha de cada vez e 

mostre para a criança, pedindo que identifique o numeral. Após leia atrás da ficha e realize a brincadeira. 

 

 
 

 

Se possível, nós professoras pedimos para que façam um vídeo ou fotos deste momento e compartilhe 

conosco no grupo de WhatsApp de sua turma. Divirtam-se!  


