
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 17/06/2021 SEMANA: 15 

PROFESSORES:  Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

TEMA: A percepção Matemática-Numérico 

 

 

Os jogos possibilitam que as crianças enfrentem com maior facilidade seus desafios, tanto 

nas situações dos jogos apresentados, como na resolução de problemas encontrados no 

seu cotidiano, pois, além de promover avanços na aprendizagem com relação aos conceitos 

matemáticos de maneira significativa, é, ainda, um recurso valioso por ser motivador, 

despertando na criança o interesse em aprender. 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da 

independência e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

1º Leitura: Quando minha escola abrir 

778303_02632d2388994a61a7998a88b0f6532c.pdf (filesusr.com) 

Autor: Vários autores 

2º Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, 

peças de montar...) em seguida solicite que à criança faça a contagem. 

3º Escrever o nome próprio. 

4º Leitura do alfabeto: Leia o alfabeto completo para a criança, e identifique as vogais. Segue um 

livro com as letras e imagens representativas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU 

https://3a0fd263-ca04-4a4f-a013-e91c7f1a26a6.filesusr.com/ugd/778303_02632d2388994a61a7998a88b0f6532c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pluVGdVNinU


Atividade: Jogo colheita legal 

 Primeiro precisamos confeccionar a árvore, várias frutinhas e cartelas de números de 1 até 6 

(quem possuir Dado pode utilizar no lugar das cartelas de números).  

 Depois coloque a árvore no centro com várias quantidades de frutas ao lado, em seguida faça 

o sorteio de uma cartela (ou jogue o dado) o número que sortear deverá pegar a quantidade 

de frutas e colocar na árvore. 

 Quando a árvore estiver completa conte quantas frutinhas coube na árvore. Então é hora da 

colheita, repita o processo mas dessa vez colhendo as frutinhas da árvore.  

 

Pronto agora é só se divertir na colheita de frutas. 

Com esse jogo trabalharemos as noções de quantidade, raciocínio lógico matemático, 

identificação das quantidades e nomeá-las, concentração e atenção. 

 

  

 

 

Boa aula! 

 

 


