
 

 
 

 
 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“SEMANA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA” 

 

 

 “Desde cedo, as crianças entram em contato com grande quantidade e variedade de 
noções matemáticas: quando começa a socialização entre familiares, a participar de 
notícias em geral e a qualquer assunto que remeta a pensar, raciocinar, contar ou utilizar 
os números e formas. Assim podemos dizer que a Matemática está presente, desde os 
primeiros anos de vida, quando ele começa a ter: noção temporal como resposta a suas 
necessidades fisiológicas; suas primeiras noções de espaço e forma, quando começa a 
reconhecer o espaço a sua volta; e também noções de quantidade, quando instintivamente 
escolhe a quantidade maior, ao oferecermos algo de seu interesse em duas quantidades 
diferentes;  
  
 Sendo assim é necessário aproveitar todas as oportunidades de aprendizado para 
começar a ensinar Matemática desde a educação infantil, através de jogos, brincadeiras e 
explorando situações cotidianas. ” (PEREIRA e PIANEZZER, p.2, 2015) 
 
 
*Imagem retirada de <https://www.ideiacriativa.org/2014/12/sequencia-didatica-de-matematica-para.html> acesso em 14/4/21. Texto 
retirado de < https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/17209_7436.pdf> Acesso em 14/4/21. 

 

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE 03/05 a 07/05/2021 

SEMANA: 
9 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL e STEFANIE T. FENOLIO NUNES 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO; O EU, O OUTRO E O NÓS. 



 

 
 

 
 

 

ATIVIDADE: semana da educação matemática. 

Objetivo: estimular o contato com os algarismos matemáticos de 0 a 10. 
 

A matemática está presente na vida das crianças antes mesmo de elas ingressarem na escola. No 
cotidiano, os pequenos se deparam constantemente com formas e números. Portanto, quanto mais 
cedo eles se familiarizarem, mais completa será a interação que terão com o ambiente à sua volta. 
 
Para dar início a conversa acesse o link para realizar a leitura da história “E o dente ainda doía”: 
https://youtu.be/oC5UhFvMe0s 
 
Após a leitura escreva as respostas do seu filho (a) para as seguintes perguntas: 
 
1 - Quais animais aparecem na história? 
2 - Que animais representam o número 5? E o número 8? 
 
 

 
 
*Imagem retirada de <https://www.institutoclaro.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/numeros-inteiros-com-aplicacoes-praticas/> acesso em 

14/4/21. 
 
 
 
RECURSO:  
 
Vídeo do Youtube e aparelho com acesso à rede de internet (Computador, celular, tablets, etc.). 

https://youtu.be/oC5UhFvMe0s

