
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de aprendizagem: 

 ATIVIDADE: PAREAMENTO COM MEIAS 

Nessa semana, estamos estimulando as crianças a ajudarem nas 

tarefas domésticas a fim de irem adquirindo autonomia e bons hábitos de convivência. Hoje 

vamos propor uma atividade, que além de ajudarem na organização, poderão trabalhar 

conceitos matemáticos, realizando seriação, através de uma espécie de jogo da memória 

utilizando meias.  

Dê preferência para realizar essa 

atividade quando vocês acabarem de 

recolher as roupas do varal, ou da 

máquina de secar, pedindo ajuda da 

criança, para ajudar você nessa tarefa, 

despertado o instinto colaborativo e a 

noção que pode contribuir nas tarefas 

diárias.  Essa atividade pode ser feita em 

várias etapas, as quais o grau de 

dificuldade vai sendo ampliado.  

• Primeiramente, coloque as roupas recolhidas sobre a cama e peça que a criança o 

ajude a separar as meias do restante das roupas; 

• Em seguida, peça para que tente fazer pilhas de meias para cada membro da família: 

Exemplo: meias do papai, da mamãe, do irmão(ã) e suas próprias meias. Assim ela 

vai reconhecendo e adquirindo a consciência de seus próprios pertences e dos 

demais. 

• Agora coloque as meias da própria criança dispostas na cama, de forma que consiga 

visualizá-las no geral, e peça para que encontre o par correspondente de cada meia, 

festeje a cada par encontrado, façam competição, pedindo para que cada pessoa da 
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família que estiver presente, arrume a sua própria pilha de meias, propondo ver quem 

termina primeiro; 

• Após formarem todos os pares, conte-os junto com a criança, fazendo com que repita 

os números junto com você, faça perguntas como, quem tem a maior quantidade de 

meias? Quais as cores das meias? Como deixá-las juntas, para facilitar que as 

encontremos quando precisarmos delas? E assim vamos para última etapa da 

atividade organizá-las na gaveta de meia! 

• Ensine a criança a fazer rolinhos com os pares de meias, dobrando-os juntos, 

facilitando que quando forem usá-las, já peguem o par de uma única vez, e depois 

guarde em sua gaveta.  

Assim de forma divertida, todos da família ajudaram numa tarefa doméstica e 

a criança pôde desenvolver inúmeras habilidades, brincando! Desenvolvendo o 

cooperativismo e entendendo os motivos de cada coisa terem um lugar específico, 

para facilitar no nosso dia a dia. 

  

      Não esqueçam de comentar, tirar fotos ou filmarem, 

                              como foi essa atividade! 

                    Aguardamos a devolutiva de vocês!!! 
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