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                          ATIVIDADE: Caça aos números. 

                                         Olá famílias! 

        Durante toda essa semana vamos trabalhar com a temática dos números, sendo de extrema 

importância promover experiencias nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua 

participação na cultura oral. É na cultura de histórias, na participação de conversas, nas descrições, nas 

narrativas elaboradas individualmente ou em grupos e nas implicações com as múltiplas linguagens, que a 

criança se constitui ativamente como sujeito singular que pertence a um grupo social, sendo um processo 

eficiente que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, além de despertar a curiosidade das 

crianças.  

Na atividade de hoje vamos propor: 

1º momento: Assistir ao vídeo “aprendendo a contar de 1 a 5”, da autoria  

Quintal do Saber, no link indicado pelo professor em azul, para que a criança conheça os números e saiba 

da sua utilidade para nossa vida no dia a dia, até mesmo 

em uma fazendinha. 

https://www.youtube.com/watch?v=7FVU6GnzjFY&t=8s                     

 2º momento: Para esse momento vamos precisar: 
 

 1 folha de papel cortada em 5 pedaços                                                              
 lápis de cor ou giz de cera. 
 prendedores de roupas.  

        Com o auxílio de um adulto a criança vai escrever os números de 1 ao 5, um em cada pedaço de papel. 

O adulto vai esconder em um lugar de fácil acesso sem a criança ver e então... vai pedir para criança achar. 

Por exemplo: Procure o número 1 da vaquinha da historinha, lembra? Depois que a criança achar, peça 

para pegar a quantidade dos números nos papeis em prendedores de roupa e separar, repetir com os 

outros números até achar todos e formar todos os grupos. Dessa forma a criança vai aprender brincando.  

3º momento: Com ajuda de um adulto a criança vai reproduzir a contagem dos números do 1 ao 5, falando 

e contando com seus dedinhos e que vai ajudar a entender mais uma forma de visualizar os numerais e a 

forma de utilizar no nosso dia a dia.                                                                                           

   Registrar a atividade com foto ou vídeo e enviar no grupo de WhatsApp ou para as professoras, obrigada 

https://www.youtube.com/watch?v=7FVU6GnzjFY&t=8s


 
Caso não consigam assistir ao vídeo, peça para criança fazer a contagem através das imagens da 

fazenda abaixo: 
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