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Introdução

Esse material, chamado “Primeiros Números”, tem seu nome inspirado nos

materiais que eram usados para o ensino de matemática às crianças nos séculos XVII e XVIII.

Seu conteúdo, contudo, baseia-se no Método de Singapura de ensino de

matemática, um método que ganhou fama mundo afora dadas as recorrentes primeiras

colocações nos exames internacionais dos alunos de Singapura.

Os exercícios e sua sequência estão de acordo com aquilo que se acredita ser a

melhor forma de potencializar o aprendizado de matemática das crianças.

Este material faz parte de uma série de quatro volumes a serem ainda

publicados. São eles:

1. Primeiros Números, 3-4 anos;

2. Primeiros Números, 4-5 anos;

3. Primeiros Números, 5-6 anos A;

4. Primeiros Números, 5-6 anos, B.

Por uma necessidade prática, optou-se por iniciar pelo volume 3, Primeiros

Números 5-6 anos A, sendo este o material que segue nas páginas subsequentes.

Esses quatro volumes abrangerão um curso de matemática pré-escolar

completo, tendo por base o que há de melhor disponível para o ensino dos pequenos.

Esse material pode tanto ser usado por pais quanto por professores, e não há

ressalvas para seu uso como reforço de matemática.

Os pais e/ou professores que utilizarem esse material devem, sempre que

necessário, recorrer ao uso de objetos manipuláveis concretos pertencentes ao universo infantil,

sempre com o objetivo de auxiliar as crianças a compreenderem os conceitos numéricos e a

lógica matemática. Para saber como, consultem o “Caderno de Orientação aos Pais e/ou

Professores”.



Introdução

O Método de Singapura pré-escolar avança desde uma abordagem qualitativa

até um trabalho quantitativo, situando-se o presente volume na parte intermediária desse

movimento.

Assim, esse material combina exercícios práticos e orais que exigirão dos pais

e/ou professores, em parte, o trabalho de ditá-los aos pequenos.

O presente material divide-se em: Primeira Dezena, Ordem, Formas, Padrões,

Senso Numérico, Números Ligados e Extras para impressão: Números Ligados e “Casa Dez”.

Ainda, acompanha um caderno de prática extra e também um mini-caderno de orientações e

repostas.

Espera-se que as crianças trabalhem os exercícios por conta própria, sendo

necessária a intervenção dos pais e/ou professores quando necessária orientação, exercício oral

e/ou introdução de novo conceito.

O trabalho oral presente nos capítulos “Primeira Dezena” e “Formas” não precisa

ser tomado página a página; mas pode ser tomado durante a semana e em diversas ocasiões do

dia a dia: no sentar-se à mesa, etc.

Esse trabalho oral foi recuperado, em parte, de manuais de ensino de

Matemática do Século XVIII.

Ainda, em considerando a importância da beleza e apreciação artística para o

ensino na primeira infância, esse material foi todo ilustrado à mão, numa tentativa de apresentar

um material repleto de boas e belas atividades.

Por isso e tudo o mais, cremos que o presente trabalho servirá para, ainda,

enriquecer o cenário nacional, necessitado de iniciativas diversas que promovam a melhoria do

ensino.

Sergio Morselli, agosto de 2019.



Uma Garça, 1.

Duas canoas, 2.
Três crianças, 3.
Quatro árvores, 4.
Cinco plantas aquáticas, 5.

Primeira Dezena

Seis passarinhos, 6.
Sete nuvens, 7.
Oito peixes, 8.
Nove flores, 9.
Dez maças, 10.

1. Observe e conte.



- Levante uma mão.
- Quantas bocas você tem?
- Mostre um dedo.
- Dê um pulo.

3

2. Conte os objetos em cada conjunto e escreva o número no
círculo ao lado.

Prepare-se!



8. Conte quantas vezes cada uma das flores aparece.

Prepare-se!

- Conte até sete.
- Mostre sete dedos.
- Quantos dias tem uma semana?
- Faça sete riscos no papel.
- Junte sete brinquedos.



1. Associe os números às quantidades:

Ordem

1

2

3

4

5



8. Complete a sequência pintando a quantidade certa de
caixinhas e escrevendo o número embaixo:

0 1 2 3 4 5



Triângulo Quadrado

Retângulo Círculo

1. Observe as formas. Depois, desenhe e pinte duas
vezes cada.

Formas



7. Conte o número de lados de cada figura e escreva.

Triângulo

Lados: _____

Quadrado

Lados: _____

Retângulo

Lados: _____

Triângulo

Lados: _____

Triângulo

Lados: _____

Retângulo

Lados: _____

Quadrado

Lados: _____

Triângulo

Lados: _____

Desafio!
Hexágono

Lados: _____

3



Encontre em sua casa e traga para cima de sua mesa:
- Alguma coisa que tenha a forma de um quadrado.

Prepare-se!

1. Desenhe a próxima forma do padrão:

Padrões



Senso Numérico

1. Leve cada coelho até cada cenoura.

2 Leve cada cachorro até cada osso.

• O que nós temos mais, coelhos ou cenouras?

• O que nós temos mais, cachorros ou ossos?



Daqui, vejo 5 gatos.
3 em cima do muro.
2 no chão.
O que estarão aprontando?

5
3

2

Números ligados



Quantos 
animais 
tínhamos?

Quantos foram 
para a floresta?

Quantos foram 
para o mar?

1. Leve-nos para casa!

Esses animais precisam retornar para seus lares. Quais deles devem ir para a
floresta e quais devem ir para o mar? Ligue os correspondentes e preencha os
números ligados.



22. Família Numerosa

Observe essa família: pai, mãe e 5 filhos.
Se parece com a sua? Algum deles parece com você?

Observe os números ligados. Qual a relação com a família?

2 5 7e        fazem

2 5 7+ =



23. Cachorrinhos

Pastor alemão e labrador: belas raças de cachorro. Você tem
cachorro em casa? Ligue os correspondentes e preencha os números ligados.

+ =



40. Leve e macio raio de sol,
se põe no rio, faz arrebol.

Observe esses golfinhos nadando sob o arrebol.
Qual a relação entre a imagem e os números ligados?
Complete a soma.

+ =



+     = +     = +     = 

- = - = - = 

59. Complete os números ligados, as somas e subtrações.

=+ =

−

=

=

+

=− =−

+

10         4 10         

10         1 10         



61. Resolva as subtrações.

=−

=−

=−

=−

=−

=−

=−

=−

=−

=−

4          1

2          1

3          1

5          1

6          1

7          1

8          1

9          1

10         1

1          1

=−

=−

=−

=−

=−

=−

=−

=−

=−

=−

6          2

3          2

4          2

7          2

8          2

9          2

10         2

2          2

4         4

5          5



TODO

PARTE PARTE


