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Conceitos Matemáticos
CONTEÚDOS
 Revisão: 1 até 10.
 Tema norteador transversal: OS DEZ MANDAMENTOS.
OBJETIVOS:
 Contar de 1 até 10.
 Estabelecer equivalências entre conjuntos.
 Conhecer os Códigos Divinos como regras de Felicidade na Terra.
COMPETÊNCIAS
HABILIDADES
 Compreender que os
 Contar corretamente,
números são usados para
relacionando grafia do numeral
representar o mundo.
com quantidade.
 Estabelecer relações
lógicas.
DESENVOLVIMENTO
1ª Etapa:
 Obs.: Com o intuito de reforçar os conceitos 1 a 10, nesta
sequência continuaremos a trabalhar esse conteúdo, utilizando
todos os recursos utilizados nas aulas anteriores, por acreditamos
que a repetição, nesta idade, facilita o aprendizado.
Mediação:
 Estudamos sobre a família na aula anterior. Observem os dez
mandamentos expostos na parede.
 Qual deles refere-se ao amor que devemos ter para com o nosso
pai e a nossa mãe? (Mand. Nº 5: “Honrar Pai e Mãe”) - Anexo
 Escrever o número no quadro. Fazer a leitura.
 Qual o número que vem antes do número 5?
 À medida que as crianças forem falando, o professor deverá
escrever no quadro.
 Qual o número que vem antes do 4?

 E do 3? E do 2? E do 1?
 Vídeo: 5 Patinhos, disponível em: http://youtu.be/1zlTwy7iYZc
 Tarefa: Anexo 1
2ª Etapa:
Mediação:
 Até que número trabalhamos ontem?
 Vamos contar quantos dedos temos em cada mão?
 Agora vocês vão escrever esses números do jeito que sabe.
 Momento em que o professor distribuirá um papel em branco e
ditará cada número e dará um tempo para que o aluno escreva.
 Ao final, quando chegar ao 5, o professor fará a correção.
 Tarefa para casa: Anexo 2.
3ª Etapa:
Mediação:
Obs.: Essa etapa deverá ser realizada no dia em que for trabalhado o
tema “Mãe”, pois, o trabalho está sendo feito de forma interdisciplinar.
 Hoje, ouvimos falar muito sobre a mamãe, a quem devemos todo o
respeito.
 Uma menina chamada Júlia quer oferecer flores à mamãe dela.
 Ela vai dar três jarros com flores.
 Mas ela vai precisar de nossa ajuda. Ela quer que coloquemos uma
quantidade estipulada em cada jarro.
 E a segunda tarefa, vamos que desenhar mais flores para
completar o buquê da mamãe de Júlia.
 Obs.: O professor deverá antes de explicar, dar para cada aluno a
tarefa impressa. (anexo 3)
4ª Etapa:
Revisão: Anexo 4.
RECURSOS
Data show
Papel ofício
Caderno
Quadro branco
Pincel
Vídeos
Cartaz da família
AVALIAÇÃO

 Verificação individual do ritmo, assimilação, mudanças de posturas,
participação no processo ensino-aprendizagem de cada aluno, com vias à
flexibilidade de metodologia para um aprendizado de forma integral mais
eficaz.

REFERÊNCIAS:
 http://youtu.be/1zlTwy7iYZc

