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Data:Lição 4
Zoológico

José segurava a mão da mamãe enquanto via os macaquinhos.
- “Veja, José, três macaquinhos. Um deles está comendo uma banana”..
- “Um, dois, três”, contava José..

Zoológico era seu passeio favorito.
- “E ali temos dois cisnes. Você viu, José?”
- “Um, dois”, contava José, com os olhos brilhando de curiosidade.. “Também são duas as

árvores, mamãe!”.

Aos pais: O primeiro exercício pressupõe o uso de concretos unitários manipuláveis e contáveis. Portanto, separar alguns
botões, palitos, pedras, bloquinhos ou outros que sirvam à contagem. No caso, iremos nos referir a botões.
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1

2

3

4

Você já foi ao zoológico? Que animais você lembra de ter visto? Viu macacos?

Separe um botão para cada pessoa que você vê. Quantos botões você separou?

Separe um botão para cada macaco que você vê. Quantos você separou?

Separe um botão para cada animal que você vê. Quantos você separou?



1 Ligue os iguais e comente: quais destes você já viu no zoológico?
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2. Desenhe uma linha ligando os animais à floresta.
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3 Ligue os iguais.
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4. Desenhe uma linha ligando as tartarugas e desviando dos obstáculos..
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5 Ligue os iguais.

10



6 Recorte as linhas a partir de    até 



VERSO
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Lição 7
O dois

“Vamos contar!”

Data:

Um Dois Três Quatro Cinco

Sou o segundo número
Com um cisne me pareço.

Não me confunda com o pato
Pois assim me aborreço

Venho logo após o um
Sou fácil de lidar.

Um mais um é dois.
Você já pode decorar.
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Aos pais: As frases em negrito são sugestões do que deve ser dito literalmente às crianças. A presente aula iniciará com
contagem até 5 e depois estudo do 2. Contar inserindo movimentos conforme sugestões. Separar feijões para colagem.

Contar até 5 usando os dedos.
Contar até 5 batendo palmas. Para cada número, bater uma palma.

Hoje vamos estudar o dois.
Mostrar dois dedos. Bater duas palmas.

Leia o poema abaixo e peça para a criança pintar o cisne.:



1. Escreva o dois, primeiro com o dedo e depois com lápis.
Ligue todos os até .
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2 Ligue os correspondentes.

2

2

2 2 2
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Conte as estrelas.

Pinte ou enfeite o dois com
lantejoulas ou cola colorida..

Construa o dois.
Cole, abaixo, dois grãos de feijão.



Recorte as linhas a partir de    até 



VERSO

18



Lição 13
O cesto de junco

1. Desenhe uma linha ligando    até   . Depois, pinte a cena.

Aos pais: Inicie essa atividade mostrando a cena abaixo e contando a história de Moisés à criança. No traçado, oriente seu
filho a desenhar a linha sem tocar nas bordas do rio.
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Data:



2. Leve o bebê no cesto até a filha do Faraó.
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3. Separe uma lantejoula para cada sapo que você vê.
Quantas lantejoulas você separou? Quantos são os sapos?
Cole as lantejoulas que você separou em caixinhas no quadro abaixo.
Depois., desenhe uma linha ligando uma lantejoula a um sapo.



4 Faça de conta que você está com um bebê no colo e o acalente.

5 Aponte o diferente em cada linha. Depois, faça um risco com o lápis
em cima do diferente.
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6. Separe um feijão para cada jacaré que você vê.
Quantos feijões você separou? Quantos são os jacarés?
Cole os feijões que você separou em caixinhas no quadro abaixo.
Depois., desenhe uma linha ligando um feijão a um jacaré.



7 Aponte o diferente em cada linha. Depois, faça um risco
com o lápis em cima do diferente.
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8. Pinte o bebê e depois recorte o cesto..



VERSO
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Lição 38
As meninas
Aos pais: O poema aqui selecionado está no livro “Ou isto ou aquilo” de Cecília Meireles. O objetivo é demonstrar de forma
poética a qualidade dos números. No caso, trataremos da qualidade numérica do três.

Arabela
Abria a janela.

Carolina,
Erguia a cortina.

E Maria
Olhava e sorria:

“Bom dia!”
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Data:

As meninas

Arabela
Foi sempre a mais bela.

Carolina,
A mais sábia menina.

E Maria
Apenas sorria:

“Bom dia”!

Pensaremos em cada menina
Que vivia naquela janela..

Uma que se chamava Arabela
Uma que se chamou Carolina.

Mas a profunda saudade
É Maria, Maria, Maria.

Que dizia com voz de amizade:
“Bom dia!”

1 Observe as meninas na janela.

Separe uma pedrinha para cada menina. Quantas pedrinhas você separou?
Quantos são as meninas?

Pinte a cena.

1

2



2. Escreva o três
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3 Desenhe uma linha passando por todos os “três”,
iniciando pelo e terminando em .
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4. Para cada objeto nos conjuntos, faça um risco no quadro abaixo. Depois conte:
quantos objetos há em cada conjunto?

I I I



5. Recorte as flores e dê à sua mãe.



VERSO
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Lição 47
O Salvador

1. Desenhe uma linha ligando    até   . Depois, pinte a cena.

Aos pais: Inicie essa atividade mostrando a cena abaixo e contando a história do nascimento de Cristo à criança. No traçado,
oriente seu filho a desenhar uma linha sem sair do caminho desenhado. Deixar à disposição da criança objetos contáveis
para os exercícios de contagem das folhas seguintes.
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Data:



2. Conte até 5. Separe 5 objetos. Depois, pratique a caligrafia.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5



3 Ligue os correspondentes.
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4. Conte até 10. Separe 10 objetos. Depois, pratique a caligrafia.

6
7
8
9

10

6
7
8
9
10



5 Recorte a casinha desde de até .



VERSO
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