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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.

Nosso objetivo – enunciamos desde cedo –, é oferecer um programa estruturado e

completo para o ensino pré-escolar de Matemática (3 a 6 anos de idade) baseado nos melhores

métodos e práticas disponíveis.

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

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

Ser estruturado em “aulas” quer dizer que os objetivos de aprendizagem 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.

Trabalhar a matemática, dessa forma, torna-se muito fácil: basta começar o primeiro dia

com a “aula 1”. Encerrada a “Aula 1”, independentemente se transcorridos 10, 20 ou 30 minutos,

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

avançar à “Aula 2”, e assim sucessivamente até o final do material.

Os materiais contam com 100 ou mais aulas anuais; no mínimo 50 aulas semestrais. O

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

Estamos convencidos de que tal forma de estruturação dos livros ajudará tanto os pais

e/ou responsáveis quanto os alunos, que absorverão gradativamente os conteúdos e assim poderão

ter sólida fundação em matemática.

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

• Primeiros Números, 3-4, 1° Semestre.

• Primeiros Números, 3-4, 2° Semestre.

• Primeiros Números, 4-5, 1° Semestre.

• Primeiros Números, 4-5, 2° Semestre.

• Primeiros Números, 5-6, 1° Semestre.

• Primeiros Números, 5-6, 2° Semestre.
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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,

treinando 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 disciplina

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, janeiro de 2020.
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1. Estrutura e modo de uso do material

O presente material contém 54 aulas e se refere ao segundo semestre de ensino de

matemática para a faixa de 5 a 6 anos, correspondendo ao fechamento do ciclo pré-escolar.

As 54 aulas foram planejadas para serem trabalhadas uma por vez, 3 vezes por semana. Se

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

duração de um semestre letivo.

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

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

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

atividades de oralidade e dobraduras geométricas. Contudo, estima-se o tempo médio de uma aula de

20 a 30 minutos, tempo adequado considerando a faixa etária das crianças.

Caso queiram, os pais podem dividir uma aula em dois períodos: manhã e tarde.

Os pais, professores e/ou responsáveis devem sempre observar o texto em azul abaixo do

título da Aula com orientações específicas para o dia. Se houver necessidade de algum concreto ou

objeto para se concluir a aula, ali estarão as orientações. A sugestão é, sempre, preparar os concretos

antes do início da aula.

2. As aulas

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

Matemática.

As aulas foram estruturadas em cima dos objetivos de aprendizado declarados da

Matemática Singapura, dos escritos originais de Montessori e de materiais clássicos resgatados, cujos

parâmetros foram distribuídos e sequenciados aula a aula.

As aulas iniciam, geralmente, com atividades que visam predispor ao ensino: histórias,

movimento, manipulação de concretos, etc.
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Além de predispor o aprendizado, são boas ferramentas para avaliação da criança.

Para o trabalho com concretos, estes estarão especificados na parte azul de cada aula. A

relação dos concretos para as aulas se encontra na seção seguinte.

3. Os Concretos

Como os concretos envolvem materiais de recorte como cartões numéricos e outros,

fizemos um Caderno de Concretos à parte onde constam todas as orientações para uso e recorte.

Bons estudos!



Aula 1
O lago

Aos pais: Todas as aulas iniciarão pelo preenchimento da data e do número sequencial da aula em nossa reta numérica. Para
a aula inaugural, ensine a criança a ler o calendário e a oriente a preencher dia, mês e ano por conta própria, ajudando-a
conforme necessidade. Em poucas aulas estará habituada a preencher o calendário e o trabalho se tornará fácil e agradável.
Em seguida, avance até a última página dessa aula e recorte as linhas numéricas para uso em todo o semestre. Pinte e
marque a aula “1”.
Para as atividades, vamos trabalhar a oralidade e caligrafia. Explore as possibilidades de perguntas conforme sugestões.

Dia: Mês: Ano:

1. Observe a cena abaixo. O que você vê? (peixes, sol, lago, flores, jacaré, etc.)

Quantos jacarés/sapos/peixes/passarinhos são?1

2

3

4

5

O que você vê apenas um? E dois? E três?

Bata uma palma para cada flor amarela / vermelha. Qual há mais? Quantas a mais?

Temos mais peixes ou pássaros? Quantos pássaros são necessários para termos mais
pássaros que peixes?

Se mais quatro jacarés chegarem, quantos jacarés teremos? Se três peixinhos
mergulharem no fundo do lago, quantos restarão visíveis?



10

2. Sem ver novamente a figura, escreva as quantidades observadas. Corrija.



3. Desenhe um ponto para cada objeto nos conjuntos.

11



4. Desenhe um ponto para cada objeto nos conjuntos.

12



3. Observe os números e suas qualidades. Pinte os desenhos e pratique a caligrafia.

1 Um Há um só Deus.

1 1 1

“Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só
Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e
em todos.” (Efésios 4:5,6)

1 1 1
Um

Desenhe e pinte seu retrato. Desenhe e pinte o Sol.

Aos pais: as atividades de qualidades numéricas visam a dar uma noção mais profunda da presença dos números na
realidade e em nossas vidas. Converse com seu filho sobre Deus ser um, sobre termos apenas um sol e sobre seu filho
ser uma pessoa única.

13



4 Observe os números e suas qualidades. Pinte os desenhos e pratique a caligrafia.

2 Dois

2

Dois
Desenhe e pinte seus dois braços.

Aos pais: atividades de qualidades numéricas visam a dar uma noção mais profunda da presença dos números na
realidade e em nossas vidas. Converse com seu filho sobre termos dois braços, dois olhos, dia e noite, etc.

2

2 2

Temos dois olhos.

2 2

Desenhe e pinte suas duas pernas.

14



Linha numérica

Aos pais: Recortar a linha numérica para marcar dia a dia o número de aulas transcorridas, de forma a fortificar as bases
numéricas da criança e a noção quantitativa dos números.
Chame a atenção da criança para o recorte e explique que é uma linha numérica onde ela deverá marcar o número de aulas
conforme são trabalhadas. Leia o número zero e diga que se trata do dia anterior, antes das aulas começarem. Hoje, por ser
o primeiro dia, estamos no dia 1. Peça a ela para contornar o “1” com lápis ou canetinha e pintar a reta até chegar no “1” (o
espaço interno da reta é para ser pintado até o número da aula).
Sugerimos, caso queira, colar a linha na parede e deixar à vista da criança para ser marcada nos dias de aula de matemática.

20

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



VERSO
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Aula 6
Faça seis

Dia: Mês: Ano:

1 Em cada grupo, desenhe os que faltam para completar 6 unidades.

Com o auxílio do calendário, ajude a criança a preencher acima o dia, mês e ano. Em seguida, auxilie
a criança a marcar a aula “6” na reta numérica.

17

1

2

Separe 10 cartões numéricos de 1 a 10. Guarde o “2” e entregue os demais à criança.
Peça para ela descobrir qual é o cartão faltante.

Ordene os cartões em ordem crescente e conte de 1 a 10.

3 Ordene os cartões em ordem decrescente e conte de 10 a 1.

Aquecimento



2. Qual é a fruta preferida do Tomás? Ligue os números que somam 7 e descubra.

Qual minha
fruta
preferida?

M

3

4

A

7

G

4

O

6

O

2

R

1

N

5

M

1 6 0 2 3 5

18



3. As portas só se abrirão se a chave e a porta somarem 8. Ligue as chaves às portas
corretas,

2

4

7

3

5

3

1

4

6

5

19



4. Para cada conjunto, pinte os pares que somam 9.

8 2 4 0 5 3

3 7 1 2 40

3 4 6 2 8

9 3 7 50

7 1 0 48

1 2 3 4 5

20



5. Ligue os pontos que somam 10.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

21



6 Observe os números e suas qualidades. Pinte os desenhos e pratique a caligrafia.

9 Nove

9

Nove
Desenhe uma gestante.

Aos pais: Converse com seu filho sobre as qualidades numéricas do nove.

9

Desenhe um buquê com nove flores.

9 9

Nove são os meses de gestação.

9 9
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Aula 14
A casa do lenhador

Aos pais: Após anotações de data e reta numérica, recortar a Casa do Lenhador na última página dessa aula. A casa possui
dois quartos: o da esquerda é o quarto das dezenas e o da direita é o quarto das unidades. Conforme a história avança, ir
mostrando à criança o funcionamento e detalhes da casa do lenhador.

Dia: Mês: Ano:

Era uma vez um lenhador que trabalhava muito. Todos os dias, quando o sol nascia, ele
se levantava e ia à floresta para cortar lenha. No pôr do sol ele retornava para sua casa com
um enorme saco carregado de grandes pedaços de lenha.

A lenha era muita e o lenhador precisava de um jeito para organizá-las.
Ele teve, então, uma brilhante ideia. Construiu uma casa de madeira com dois quartos

para guardar neles suas lenhas. Só que essa casa era uma casa muito especial: as lenhas
cortadas deveriam ser colocadas uma a uma no cômodo à direita. Ao somarem 10 lenhas, elas
seriam amarradas todas juntas e depositadas no quarto à esquerda.

O lenhador estava ansioso para usar a casa que construiu.
No dia seguinte foi cedo á floresta e, ao pôr do sol, retornou e foi direto à sua casa de

madeira, onde contou quantas lenhas havia cortado.
Após contar, verificou que possuía 8 lenhas. Você consegue imaginar como ficou a

casa? (aos pais: com o material dourado, colocar 8 unidades no cômodo das unidades).

Marcar data acima e registrar número da aula na reta numérica.

23



Como ele possuía 8 unidades, ele as depositou todas no quarto das unidades, à direita.
Em seguida, ele escreveu embaixo da casa: “Quantos “10”?” zero. “Quantos “1”? Oito. Total: oito
lenhas.

Quantos 10? Quantos 1?80

8

No dia seguinte, o lenhador estava ansioso novamente para usar sua casa e foi cedo à
floresta. Mas o tempo estava muito ruim e o lenhador precisou retornar à sua casa. Ao
chegar, contou 2 lenhas cortadas e as adicionou ao quarto. Você consegue imaginar como
ficou a casa? (aos pais: com o material dourado, colocar 2 unidades, somar 10 e substituir por
dezena).

80

24



As duas unidades somaram às oito unidades e resultaram 10 unidades. Então o
lenhador amarrou as dez lenhas e passou ao quarto do lado. Em seguida, escreveu embaixo da
casa: “Quantos “10”?” um. “Quantos “1”? zero. Total: dez lenhas.

No dia seguinte, novamente o tempo estava ruim e as tempestades impediram o
lenhador de cortar muitas lenhas. No final do dia de trabalho, ele retornou à sua casa com
uma lenha, que rapidamente colocou na casa de madeira. Você consegue imaginar como ficou
a casa?

Quantos 10? Quantos 1?01

10

01
25



A unidade foi colocada no quarto à direita. Em seguida, escreveu embaixo da
casa: “Quantos “10”?” um. “Quantos “1”? um. Total: onze lenhas. O lenhador mal podia
esperar pelos próximos dias.

11

11

Agora pinte acima a casa do lenhador.

26



1 Conte e escreva os números de cubos

Quantos Dez? Quantos um?

1 1

Quantos Dez? Quantos um?

Quantos Dez? Quantos um?

Quantos Dez? Quantos um?

Quantos Dez? Quantos um?

27



2 Conte e escreva os números de cubos

Quantos Dez? Quantos um?

1 4

Quantos Dez? Quantos um?

Quantos Dez? Quantos um?

Quantos Dez? Quantos um?

Quantos Dez? Quantos um?

28



3. Conte e escreva os números de cubos

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

0 9
9

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

Total

29



4. Conte e escreva os números de cubos

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

1 2
12

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

Quantos 
Dez?

Quantos 
um?

30



Recorte a casa do lenhador.



VERSO
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Aula 19
O trem

Dia: Mês: Ano:

33

Marcar data acima e registrar número da ala na reta numérica.

1. Observe o trem.

Quais formas geométricas formam o trem? Quantas são?1

2

3

4

Quantos círculos/retângulos/quadrados/triângulo?

Quantos são as formas geométricas no total, incluindo as não pintadas?

Pinte as formas geométricas ao lado do trem na mesma cor usada no trem.

5 Extra: construa o trem com EVA recortado.



2 Diga o nome da forma em voz, contorne e desenhe a próxima.

34



3 Ligue as formas correspondentes.

35



4 Diga o nome das formas em voz alta, contorne e desenhe as duas próximas.

36



5 Pinte a figura debaixo igual a de cima.

37



VERSO
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3. Você gosta de mel? Que tal fazermos nosso próprio favo de mel?
Pinte os hexágonos de cor de mel e os enfeite para fazermos nosso próprio favo.
Em seguida, recorte as figuras e as guarde para colar na página seguinte..

39

Craft geométrico retirado da aula 42



VERSO
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Com os sete hexágonos recortados e pintados, cole-os no padrão de favo de mel
conforme mostrado abaixo.

Comente seu trabalho.

41



VERSO
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Aula 47 
Subtrações dentro do 30

Aos pais: A aula de hoje pressupõe o uso da Casa do Lenhador e de material dourado. A criança deve efetuar as operações
em sua mesa e depois fazer as anotações no papel.

Dia: Mês: Ano:

1. Ajude o lenhador com a casa de madeira.

Tínhamos uma casa com 15 lenhas:

Marcar data acima e registrar número da aula na reta numérica.

No final do dia, 5 lenhas foram vendidas.
Como ficou a casa? Desenhe abaixo e escreva
os números faltantes.

Tínhamos uma casa com 14 lenhas:

No final do dia, 6 lenhas foram
vendidas. Como ficou a casa? Desenhe abaixo
e escreva os números faltantes.

5 41 1



2 Continue ajudando o lenhador na Casa de Madeira.

5

Onze lenhas foram vendidas.
Como ficou a casa?

Treze lenhas foram vendidas.
Como ficou a casa?

0

52

2

2 3

Nove lenhas foram vendidas.
Como ficou a casa?

Quatorze lenhas foram vendidas.
Como ficou a casa?

1

44



3 Complete as sequências:

45

22 21 20

30 29 28

17 19 21

15 17

15 14 13

23 22 21

24 25 26

18



4. Resolva:

46

9 - 1 = ___

10 - 2 = ___

10 - 9 = ___

10 - 5 = ___

7 - 2 = ___

8 - 6 = ___

7 - 1 = ___

8 - 1 = ___

8 - 5 = ___

9 - 5 = ___



Aula 53 
Contando até 90

Dia: Mês: Ano:

1. Com a casa do lenhador e material dourado, complete com desenhos e números (primeiro
fazer na Casa recortada com material dourado; em seguida desenhar uma “linha” na casa das dezenas para
representar uma dezena, e pontos para simbolizar unidades.”:

Coloque 77 lenhas na casa do lenhador e
escreva o número embaixo.

Coloque 65 lenhas na casa do lenhador e
escreva o número embaixo.

Coloque 56 lenhas na casa do lenhador e
escreva o número embaixo.

Aos pais: Separe a Casa do Lenhador, material dourado, dez cartões numéricos “80”, um cartão “90” e nove cartões “1-9”.
Estão à disposição para recorte no Caderno de Concretos.

Marcar data acima e registrar número da aula na reta numérica.

Partindo de 50, contar até 80.

Conte até 80 de 10 em 10.

1

2



1

2
3

5
4

8

6

9

7

81
82

80
80
80
80
80
80
80
80
80

2. Posicione 10 cartões “80” um em cima do outro, e ao lado os cartões 1-9 e um cartão “90”.

Comece a cobrir os zeros a partir do primeiro 80: 81, 82, 83, .... Até 89. Sobrará um último 80 sem

número para cobrir e sobrará, também, o cartão ”90”.

Após o “89”, não há mais numeral para cobrir o zero. Como fazer?

Ao somarmos mais uma unidade ao 89 teremos uma nova dezena, de forma que o 89 se tornará 90,

sendo necessário mudar todo o numeral. Caso necessário, use o material dourado para demonstrar. Por fim,

cubra o último “80” com o “90”.

Complete a sequência abaixo.

80
48

1

2



3. Diga o nome dos números em voz alta e continue as sequências.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

20 21 22 23

30 31 33 35

40 41 42 43

51 52 53

61 63 64

71 73 74

80 81 82 83

49



4. Complete as sequências:

50

76 77 78

83 82 81

75 77 79

84 82

76 77 78

88

84 85 86

83

8689


