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Olá, famílias! 

        Como vocês observaram durante esta semana, trabalhamos os números de variadas formas! Sabemos 

que a construção do número para as crianças é um processo eficaz e que auxilia desenvolver o raciocínio 

lógico através de atividades que despertem a curiosidade e ofereçam desafios. Sendo assim, através de 

experiências e brincadeiras, as atividades tornam-se prazerosas e cheias de grandes descobertas! Nesta 

aula usaremos como inspiração a brincadeira “Mágica dos Números” da professora Lilian Pelegrini. Então, 

vamos lá? 

1º momento: Para a atividade de hoje, você precisará de alguns materiais como: 1 folha de sulfite ou outro 

papel disponível, 1 canetinha ou lápis preto, 1 copo plástico transparente, tinta guache (suco artificial, 

preferencialmente de cor escura (uva) ou tinta caseira (passo a passo na semana 04 do dia 23/04/2021), 1 

vasilha de vidro ou plástico (transparente) com um pouco de água e 1 colher ou pincel para misturar.  

Importante: Dê preferência por materiais de plástico transparente, mas se optarem por algum material de 

vidro, solicitamos cuidado e supervisão durante todo o processo do manuseio pela criança.  

2º momento: Convidamos os responsáveis a acessarem o link do vídeo a seguir, que explicará como 

realizar “A mágica dos números”, produzido pela professora Vanessa: 

https://drive.google.com/file/d/1jCIH5vEd4qA6mB5o-p0czfKVH5DBps06/view?usp=sharing  

3º momento: Após assistirem, com a canetinha ou lápis preto o responsável irá desenhar os números de 1 

a 5 (alternados) na folha de sulfite. Em seguida, coloque em cima da folha (dos números traçados) a vasilha 

com água. Coloque na água um pouco de tinta guache (suco artificial ou a tinta caseira) e misture bem. 

Posteriormente, a criança pegará o copo plástico transparente e colocará dentro da vasilha com tinta! A 

criança terá que encontrar o número e relatar qual achou! 

https://drive.google.com/file/d/1jCIH5vEd4qA6mB5o-p0czfKVH5DBps06/view?usp=sharing


 

 

 
        Sugerimos que durante a atividade o responsável pergunte: 

1- Qual número você encontrou agora? 

2- Qual número você quer encontrar? 

3- Vamos ver se acha o número 3? Quando encontrar um dos números questione: Este é o 

número 3? Se sim, motive parabenizando! Se não encontrou, incentive-a a procurar 

novamente! O responsável poderá solicitar os outros números de 1 a 5. 

Por fim, pergunte as crianças se gostaram da mágica e da atividade!  Esperamos que se divirtam! Após, 

sugerimos que nos envie no grupo do WhatsApp da sala um vídeo ou foto do momento! Até mais! 

 

             

 

 

  


