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                                                                       Atividade: Jogo dos números 

Olá famílias! 

        Hoje iremos fazer uma atividade para que as crianças possam associar o número a quantidade. Para 

que vocês, pais, possam compreender a atividade e sua elaboração, assistam o vídeo matemática: jogo dos 

números, da autora Arte & Cia. Larissa Muriele, no link a seguir: 

https://m.youtube.com/watch?v=TqAtm70NUmk&feature=share  

1°momento: você precisará de material para as bases (uma folha de papel a sua escolha, papelão ou EVA), 

como mostra o vídeo e as fotos, para os números e as figuras ou pontinhos correspondentes, poderá usar 

o mesmo material ou simplesmente pedir que a criança pinte e você recorte e cole para unir as partes. 

2° momento: você dará o número na sequência, para que ela possa compreender a ordem dos numerais. 

Explique a criança que ela deverá contar os pontinhos ou figuras e que ambos precisam ter a mesma 

quantidade.  Auxilie-a nessa contagem inicial para melhor compreensão da atividade ou se ela ainda não 

aprendeu a contar, espere que ela tente dar as respostas antes de você falar o correto.  Assim que ela 

encontrar o correspondente, é só unir as partes. 

3° momento: quando sentir que ela já consegue fazer as associações entre número e quantidade, poderá 

dar os números alternados, para observarmos sua aprendizagem e aumentarmos o grau de dificuldade. 

4° momento: nesse momento inicial você poderá apresentar a criança até o número 05, porém, se 

perceber que ela já dominou essa noção de número e quantidade, poderá aumentar gradativamente sem 

forçá-la.              
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Sugerimos que nos envie no grupo do WhatsApp da sala um vídeo ou foto do momento! 


