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O presente 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 objetivo é apresentar-se um programa completo e estruturado para o ensino de

matemática pré-escolar (3 a 6 anos de idade) baseado nas melhores práticas disponíveis.

Sua estrutura, para facilitar a aplicação, foi elaborada em “lições”, e não em “capítulos”

(forma corrente com que os materiais costumam ser montados).

Ser estruturado em “lições” quer dizer que os objetivos de aprendizado anuais foram

divididos em aulas e puderam ser trabalhados pouco a pouco, dia a dia, com revisões periódicas,

tempo de imersão e breves intervalos entre conteúdos para justamente facilitar a assimilação da

disciplina.

Uma vez assim montado, trabalhar a matemática torna-se muito fácil: basta começar o

primeiro dia com a “Lição 1”. Encerrada a “Lição 1”, independentemente se transcorridos 10, 20 ou 30

minutos, encerrou-se o conteúdo do dia e o objetivo foi atingido. No próximo dia de estudos, a criança

deve avançar para a “Lição 2”, e assim sucessivamente até o final do material.

O programa completo conta com 100 ou mais Lições anuais. O tempo estimado por lição é

de 10 a 30 minutos por dia, a depender da idade, 3 vezes na semana.

Estamos convencidos de que tal forma de estruturação ajudará tanto os pais e/ou

responsáveis no ensino de matemática tanto quanto os alunos, que absorverão gradativamente os

conteúdos e assim virão a ter sólida fundação em matemática.

Este material faz parte de uma série de seis volumes. São eles:

• Primeiros Números, 3-4, 1° Semestre (A).

• Primeiros Números, 3-4, 2° Semestre (B).

• Primeiros Números, 4-5, 1° Semestre (A).

• Primeiros Números, 4-5, 2° Semestre -> sendo este o presente volume (B).

• Primeiros Números, 5-6, 1° Semestre (A).

• Primeiros Números, 5-6, 2° Semestre (B).
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As informações mais específicas para o uso se encontram na parte seguinte, chamada

“Orientações ao Uso”.

Acreditamos que a matemática tem por função ordenar e disciplinar a mente juvenil, e

treinar o intelecto para atingir as alturas da abstração, o que é de enorme importância para a

posterior vida de estudos superiores.

Também, sabemos que grande parte dos atuais materiais de matemática deixam a desejar

por se enveredarem por tópicos dúbios não pertinentes e não condizentes com a função da

matemática que mencionamos acima. Tudo isso pois a disciplina mesmo de matemática passou por

uma série de modificações nos últimos dois séculos.

Esse material retoma o que há de tradicional na matemática e, assim, retoma o ensino

original da disciplina, ordenadora da mente juvenil.

Todas as ilustrações presentes nesse material foram feitas à mão e com traços adequados

às crianças, numa tentativa de apresentar um material bom e belo.

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

cenário nacional, necessitado de iniciativas diversas que promovam a melhoria do ensino.

Bons estudos!

Sergio Morselli, agosto de 2020.
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1. Estrutura e modo de uso do material

O presente material contém 52 lições e se refere ao segundo semestre de ensino de

matemática para a faixa de 4 a 5 anos (sugerido para o ano em que a criança faz 5 anos).

As 52 lições foram planejadas para serem trabalhadas uma por vez, 3 vezes por semana. Se

assim o material for trabalhado, ele será usado por aproximadamente 4 ou 5 meses, o que equivale à

duração de um semestre letivo.

A sugestão é trabalhar uma lição por dia. O tempo de duração de uma lição pode variar de

aula a aula, a depender de três fatores: 1) da dificuldade ou laboriosidade do conteúdo; 2) das naturais

habilidades da criança; e 3) do tempo que os pais e/ou responsáveis decidirem se estender nas

atividades de oralidade, contagem, dobraduras geométricas e demais atividades com manipulativos.

Contudo, estima-se o tempo médio de uma lição de 10 a 20 minutos, tempo adequado considerando a

faixa etária das crianças. Caso queiram, os pais podem dividir uma aula em dois períodos: manhã e

tarde; quer dizer, iniciar num período, pausar, e concluir em outro.

Os pais, professores e/ou responsáveis por trabalhar o material com as crianças devem

sempre observar o texto em azul abaixo do título da Lição com orientações específicas para o dia. Se

houver necessidade de algum concreto ou objeto para se concluir a lição, ali estarão as especificações.

A sugestão é, sempre, preparar os concretos antes do início da lição.

Ainda, a lista de manipulativos necessários lição a lição encontra-se disponível no Caderno

de Concretos.

2. As aulas

As lições do presente material mesclam conteúdos de Aritmética, Geometria e Lógica

Matemática.

As lições foram estruturadas em cima dos objetivos de aprendizado declarados dos

melhores métodos atualmente existentes e de materiais clássicos resgatados, cujos parâmetros foram

distribuídos e sequenciados lição a lição e postos numa estrutura de trabalho tradicional.

Orientações ao uso



As lições iniciam ou com atividades que envolvem oralidade, ou com movimento, ou com

manipulação de concretos ou com contação de histórias.

Esse trabalho inicial visa a predispor a criança ao aprendizado. São, também ótimas

ferramentas para avaliar a criança.

Para os concretos e/ou manipulativos: a lista dos objetos necessários lição a lição encontra-

se no Caderno de Concretos e também no trecho destacado em azul no início de cada lição: “aos pais”.

Partiremos, agora, para a avaliação de alguns pontos específicos.

3. Observações importantes para uso do material

1) Concretos: disponível no Caderno de Concretos a relação para uso em cada lição;

2) Meu filho não quer pintar, e agora? Nos exercícios onde há a ordem “pintar”, há geralmente uma

alternativa: “pintar ou circular”. O trabalho no ciclo pré-escolar deve ser agradável à criança, isto é,

deve causa uma boa impressão. Essa impressão repercutirá nos estudos posteriores. Contudo,

apesar de a alternativa ser possível, não é recomendável que a criança permaneça à mercê de sua

vontade. Assim, importa que os pais deem a ordem e sugiram as atividades; contudo, caso a criança

tenha resistência, pode-se alternar. Aproveitar outra oportunidade para criar gosto pela atividade

recusada.

3) A sugestão de uso para este material é de 3 vezes por semana, uma lição por dia. Contudo, é

possível aplicar diariamente:

Há crianças que terão dificuldades nas atividades propostas: nesse caso, quebrar a lição em 2 dias

e trabalhar uma lição em dois dias, cinco vezes por semana.

Há crianças que terão facilidades e pedirão por mais atividades: rememorar o conteúdo em dias

alternados, trabalhando cinco dias por semana.

Há crianças, em 80% dos casos, que se adequarão bem ao trabalho 3x por semana. Permanecer

assim.

Bons estudos!



Lição 1
A feira

Aos pais: Todas as aulas devem iniciar com o preenchimento da data, o que pode ser feito pelos pais ou responsável enquanto
a criança observa e, aos poucos, vai aprendendo a sequência dos dias, meses e ano. Após preencher a data, vamos iniciar os
trabalhos uma atividade de despertar para os estudos; em seguida, trabalharemos contagem, memorização e raciocínio.
Encerraremos com a rememoração do número 1.

Data:

9

1. Vamos despertar para os estudos.

Estamos recomeçando nossos estudos em matemática. Deite sua cabeça sobre a mesa,

feche os olhos e finja que está dormindo. Você escutará batidas na mesa; são anjos do céu que

vieram te despertar para os estudos. Conte as batidas que escutar. (Bata na mesa 2 vezes).

Quantas foram as batidas? (Repetir para 3 batidas; depois 1 batida).

2. Observe a imagem. O que você vê? (descrever com riqueza de detalhes e praticar contagem).

(Em seguida, esconda a imagem com papel ou semelhante).

Agora que não vemos mais a imagem, me conte do que você se recorda. Quantas eram

as maçãs? E os melões? (perguntar para todas as frutas).
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3. Observe a banca de frutas do feirante.

- De qual destas frutas você mais gosta?

- Qual fruta há maior quantidade à venda?

- Qual fruta o feirante tem menos à venda?

- Há mais melancias ou abacaxis?

- Há mais maçãs ou peras?

- O que há menos: melões ou abacaxis?

- O que há menos: melancias ou melões?

- Desafio: conte todas as frutas. Quantas são? (ajude a criança a contar até 15).

- Faça um risco para cada fruta à venda na banca ao lado das frutas abaixo:



11

4. Ligue os conjuntos com a mesma quantidade de objetos.
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Pratique o traçado do um e escreva os que faltam.

5. Prepare-se: vamos estudar o um.

1

3

Pinte uma maçã.2

1 1 1 1 1

1

Há um só Deus.

1
Mostre-me um dedo. Bata uma palma. Faça um risco abaixo:



Lição 2
Os livros de Elias

Aos pais: Iniciaremos pela atividade de despertar para os estudos. O número de batidas pode variar a depender da facilidade
ou dificuldade do aluno para com números. Em seguida, trabalharemos contagem, memorização e raciocínio. Encerraremos
com a rememoração do número 2.

Data:

13

1. Vamos despertar para os estudos.

(Repetir atividade de deitar cabeça sobre a mesa, fechar os olhos e escutar batidas.

Bata na mesa 3 vezes, depois 2 e depois 4).

2. Observe os livros de Elias.

- Quantos livros azuis ele tem?

- Quantos livros vermelhos?

- Quantos livros amarelos?

- Quais livros Elias tem mais: azul, vermelho ou amarelo?

- Elias tem mais livros azuis ou vermelhos?

- Elias tem mais livros amarelos ou azuis?

- Quantos livros Elias tem no total?
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3. Ligue os correspondentes.
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4. Em cada linha, risque o diferente.
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5. Ligue os conjuntos com a mesma quantidade de objetos.
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6. Prepare-se: vamos estudar o dois.

Pinte duas maçãs.

2 2 2 2 2

2

2 Temos dois olhos; duas mãos e dois pés.

O que mais você possui na quantidade de dois? (pernas, braços, orelhas, etc.)..

Mostre-me dois dedos. Bata duas palmas. Faça dois riscos abaixo:

1

4

3

2

Pratique o traçado do dois e escreva os números que faltam.



Lição 13
A gralha-azul

Aos pais: Seguiremos com o estudo do zero; para isso, haverá a história de uma gralha-azul e pinhões. Aproveite a ocasião para
praticar a oralidade acerca do tema (inverno, pinhão, araucárias, gralha-azul etc.).

Data:

18

Junto do inverno vem a abundância do pinhão, alimento tão prezado pela Gralha-azul.

Uma gralha-azul encontrou uma pinha carregada de pinhões para comer. Observe abaixo

e conte: quantos são os pinhões?

Ela começou, então, a comer um a um dos pinhões. Em cada uma das ilustrações,

escreva ao lado quantos pinhões restam na pinha para comer.



19

Prossiga: em cada ilustração, escreva quantos pinhões restam para comer:



20

Prossiga: em cada ilustração, escreva quantos pinhões restam para comer:
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1 Desenhe uma linha ligando cada gralha-azul a cada pinhão. O que temos mais,
gralhas azuis ou pinhões?

Quantos a mais?

2 Desenhe uma linha ligando cada gralha-azul a cada pinhão. O que temos
menos, gralhas azuis ou pinhões?

Quantos a menos?



22

3. Pinte a gralha-azul segundo o código de cores:

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 



Aos pais: Na presente lição praticaremos contagem, correspondência um a um, comparações e cálculo mental mediante
oralidade e observação da ilustração de um aniversário.

Data:

23

Lição 29
A festa de aniversário

Observe a cena. O que você vê? (cobrar por riqueza de detalhes na descrição).

Você já fez aniversário esse ano? Quantos anos fez / quantos anos fará?

Quantas pessoas você vê na imagem?

Se cada vela indica um ano, quantos anos o menino está fazendo?

Há um docinho para cada pessoa da família? Vai sobrar ou faltar docinhos?

Há um sanduíche para cada pessoa da família? Vai sobrar ou faltar?

Há um prato para cada pessoa da família? Vai sobrar ou faltar?

(opcional: estender oralidade – balões, morangos, copos, guardanapos, garfo, etc.).

1

2

3

4

5

6



1. Tomás, o aniversariante, convidou as crianças abaixo para a festa, seus amigos. Se ele
deu um convite para cada amigo, quantos convites ele entregou?

24

- Se um amigo não pode ir na festa, quantos foram à festa? (nove)

- Quantos pedaços de bolo Tomás precisará servir a seus amigos? (nove)

- Quantos copos de suco Tomás precisará servir a seus amigos? (nove)

2. Pratique a contagem e escreva o número no quadro ao lado:



Data:

25

Lição 30
Visualizando quantidades I

1. Conte de 1 até 10.

2. Conte de 10 até 0.

3. Vamos visualizar quantidades.

Separe os cartões de quantidades “A” do Caderno de Concretos e mostre-os um a um à

criança. A criança deve dizer o número correspondente à quantidade rapidamente; evite que

conte um a um.

Aos pais: Na presente lição praticaremos a visualização de quantidades ou o chamado “subitizing”. Subitizing é o
reconhecimento imediato da quantidade sem contar. Quer dizer que a criança deve ver a quantidade e responder quantos são
sem contar um a um, apontando. Para a presente lição, usaremos os cartões de quantidades A do Caderno de Concretos.
Obs.: caso a criança não consiga dizer sem contar, pode-se aumentar os dias de prática, intercalando sua prática com o uso
deste material durante os outros dias da semana.



4. Ligue os correspondentes.

26

1

2

3

4

5
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5. Conte o número de pintas pretas em cima das joaninhas e escreva o número
no círculo ao lado (aos pais: aqui há uma oportunidade para se trabalhar decomposição numérica: um e dois são três;

dois e dois são quatro, etc. Pratique com a criança conforme ela conta e escreve)..
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6. Em cada linha, risque o diferente.



Data:

29

Lição 38
Contando até 20 I

Aos pais: Iniciaremos por praticar a contagem até 20; o objetivo não é apresentar ainda os símbolos numéricos à criança e nem
demonstrar a formação do número (o que será feito em material mais a frente com a Casa do Lenhador - recurso para ensinar
a formação numérica à criança). O objetivo é apenas mostrar à criança que a contagem prossegue e ensinar o nome dos
números; começaremos o trabalho de memorizar a sequência dos números que se seguem ao 10. Para tanto, separar 20
objetos para contagem: pode ser pedrinhas, gravetos, palitos, blocos, etc.; vamos supor pedras.

1. Conte até 10.

2. Conte de 10 até 0.

3. Vamos contar até 20:

Separe 20 pedras e deixe-as juntas no centro da mesa. Comece a contar as

pedras separando uma a uma e trazendo para perto de você: um (puxe uma pedra);

dois (puxe mais uma pedra); três (puxe mais uma); ... prosseguir assim até o 20.

Diga à criança:

Pronto! Eu contei até 20. Agora é sua vez.

A criança deverá contar até 20 puxando uma pedra de cada vez para perto de

si.



4. Para cada livro no conjunto, pinte uma caixinha abaixo.

Conte todos os livros. Quantos são?

30



Lição 55
Rememoração

Data:

31

1. Conte até 30.

2. Conte de 10 até 0.

3. Diga o nome das formas geométricas que você se recorda.

4. Quais são as possíveis formas de segurar 5 objetos com as duas mãos?

5. Desafio: faça as seguintes construções com blocos e escreva embaixo

delas quantos blocos foram usados.

Construção 1 Construção 2

Aos pais: Na presente lição, a última de nosso material, recordaremos o trabalho do semestre.


