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Kindergarten Math – PORTUGUESE   

Matemática-Jardim de Infância 

 Revisar, Dominar e Ampliar 
  

 
 
 

Prezados pais, 
As férias de verão apresentam uma grande oportunidade de continuar aprendendo em casa. 
Alunos podem rever o grau de conhecimentos aprendido no jardim de infância, garantir o 
domínio dos principais conhecimentos e pesquisar o que vai ser ensinado na primeira série. O 
foco de jardim de infância era: 

• Citar os nomes dos números e sequência de contagem  
• Contar citando o número de objetos 
• Entender adição e subtração até 10 
• Trabalhar com valor numérico de 11-19 

• Descrever e comparar atributos    mensuráveis 
• Classificar objetos em categorias 
• Identificar, descrever, analisar, comparar, criar e compor formatos 

Conceitos de1ª série que alunos podem pesquisar  
• Somar e subtrair até 20 

• Resolver problemas matemáticos até 20 

• Resolver problemas matemáticos com três  números inteiros  

• Contar até 120 
 

  

 
 

 

Exemplo 1 

 

Exemplo 2 
A mãe da Tracy fez 18 cupcakes e 4 deles foram consumidos imediatamente. Quantos 
cupcakes restaram?  
                                                                

http://www.bing.com/images/search?q=Free+Cupcake+Clip+Art&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=C360BA619D3E4D7E4B96DE441788A252174A858C&selectedIndex=0&ccid=wDdyUcGC&simid=608034818770276062&thid=OIP.Mc0377251c182d7cde2fa444dcc323761o0
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Exemplo 3 
Juan, Mia e Jennifer trouxeram seus bichinhos de estimação para um show de animal de 
estimação. Juan trouxe seus 2 passarinhos, Mia trouxe seus 3 cachorros e Jennifer trouxe seus 4 
hamsters. Quantos animais de estimação todos trouxeram para o show de animal de estimação?                                                                          

 

Exemplo 4 
Desenhar uma reta numérica com pontos nas extremidades de 0 e 120. Colocar um 
ponto na reta numérica. Que número na reta numérica representa o ponto?

 
 

  

 

Astividades em casa 
 

• Objetos de contagem como jujubas em uma tigela, moedas de um centavo em uma jarra, cheerios em um saco 
plástico, etc. 

• Achar números em jornais, revistas, ou itens ao redor da casa. 

• Práticar contando com seu filho ao fazer várias atividades - dirigindo o carro, pulando corda, esperando na fila 
de uma loja, etc. 

• Jogar um dado com um só algarismo e somar os números de todos dígitos juntos.  

• Jogar dois ou mais dados de uma só vez. Juntar os números de 2 ou 3-dígitos e adicioná-los.  

• Somar todos os dígitos do número de sua casa. 

• Começar com 20 itens (feijões, moedas, etc.) e jogar dois dados para fazer um número de 2 dígitos. Subtrair os 
itens até chegar a 0. 

• Citar uma expressão matemática de adição ou subtração e pedir para a criança expressar a resolução do 
problema. Ex. (2-1= 1) Temos dois biscoitos na lata. Mamãe come um biscoito. Quantos bistoitos sobram na 
lata? 

  

 Recursos na internet 

Textbook Online: connected.mcgraw-hill.com 
 

Textbook/Livro 
Publisher/Editor 

Print and/or consumable/Imprimir Online Access/Acesso Online  

My Math  
McGraw-Hill  
2013  

Consumable Workbook  http://connected.mcgraw-
hill.com/connected/login.do 
  
Student User ID: ccsd(student ID)  
Password: cobbmath1  

http://connected.mcgraw-hill.com/connected/login.do
http://connected.mcgraw-hill.com/connected/login.do
http://www.bing.com/images/search?q=Pets+at+Home+Clip+Art&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=A8D6BE58C457644B3B844532B67D7AE32BE49310&selectedIndex=182&ccid=qPBucN6h&simid=608001232124838890&thid=OIP.Ma8f06e70dea181e0e8af4acc48081bcaH0
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Sites de ensino para rever o aprendizado e praticar conhecimentos de 1ª série 

 
 
 

 

 
 
 

 

Habilidade 
& Conceito 

Website Link 

Matemá-
tica princi-
piante 

 

Começar é simples: clique em 
Iniciar missão, criar uma nova 
conta, inscrever-se utilizando o 
endereço de gmail, facebook ou e-
mail. Digite seu nome e data de 
nascimento, siga o link que é 
enviado para sua conta e concluir 
ao se inscrever com um nome de 
usuário e senha. (Etapas em inglês 

acima para inscrição no Khan 
Academy 

https://www.khanacademy.org/math/
early-math 

 

 

 

Somar & 
Subtrair 
até 20  

https://learnzillion.com/lesson_plans/4965-add-and-subtract-within-20-on-
an-open-number-line   
 

 

Problemas 
matemá-
ticos de 
adição e 
subtração  

 

http://www.abcya.com/first_grade_word_problems_add_subtract.htm  

Contar até 
120 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RgbAcoPpxwk  

 

https://www.khanacademy.org/math/early-math
https://www.khanacademy.org/math/early-math
https://learnzillion.com/lesson_plans/4965-add-and-subtract-within-20-on-an-open-number-line
https://learnzillion.com/lesson_plans/4965-add-and-subtract-within-20-on-an-open-number-line
http://www.abcya.com/first_grade_word_problems_add_subtract.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RgbAcoPpxwk

