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Kindergarten Readiness – PORTUGUESE  
    Preparação para o Jardim de Infância 

  

 
 
 

Prezados pais, 
Parabéns! Seu filho está a um passo mais perto do jardim de infância! O verão está 
chegando e é uma grande oportunidade para começar a preparar sua criança para a 
aprendizagem. Alunos podem rever normas aprendidas na alfabetização (Pre-K-em inglês)  
assegurar o domínio das principais normas e padrões de visualização para o jardim de 
infância. 

Revisão do Pre-K  
• Recitar números até 20 em sequência 

• Reconhecer numerais e contar como parte do jogo e como um meio para determinar a 

quantidade 

• Corresponder numerais para conjuntos de objetos com o mesmo número, 0-10 

• Descrever os conjuntos como tendo mais, menos, mesmo que/igual 

• Rapidamente, reconhecer e citar quantos itens estão em um conjunto de até quatro itens 

• Contar números que vêm antes e depois de um número dado até 10 

 

Conceitos de Jardim de Infância que alunos podem 
pesquisar  

• Saber os nomes dos números e a sequência de contagem 

• Contagem para contar o número de objetos 

• Compreender adição e subtração até 10 

• Trabalhar com números 11-19 para valor decimal 
 

  

 

 

 

                  Exemplo 1 

                                                                               
.  
Saber os números é uma 
coisa e como contar é 
outra. Ser capaz de 
colocá-los em contexto, 
para que cada um deles 
tenha um significado é 
feito  através da 
correspondência de um 
para um. 
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Exemplo 2 

 

Cartas de baralho usadas para fazer a 
correspondência/associação de números de um a um é uma 
maneira maravilhosa para jogar jogos e reconhecimento de 

números.  
 
 

  

Sites de ensino para rever o aprendizado e praticar conhecimentos de Jardim 
de Infância: 

Habilidade
& Conceito 

Website Link 

Matemática 
principiante  

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 

 

 

 

Jogos de 
contar 

 

www.softschools.com/counting/games/ 

Habilidades 
de Pre-K  

 

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

https://www.khanacademy.org/math/early-math
https://www.khanacademy.org/math/early-math
http://www.softschools.com/counting/games/
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Atividades em casas 

Transição para o jardim de infância é um grande passo para pais e filhos. É um momento 

emocionante e haverá mudanças novas e positivas na vida do seu filho. Para apoiá-lo 

durante esta transição, recomendamos a leitura do livro Tiny Seed do escritor Eric Carl. 

Depois de ler o livro, converse com a criança sobre a jornada da semente. Pergunte ao 

seu filho o que ele achou que ajudou a semente a crescer. Em seguida, trabalhe com o ele 

para identificar ferramentas de medir o tempo, temperatura e peso/altura. 

Ideia de atividade: "Contar sementes" em um papel em branco fazer 10 caixas e númerar cada uma 

individualmente 1-10 (ou seja, 1, 2, 3, etc). Precisará também  de um punhado de feijões ou sementes. Contar 

o número de sementes/grãos, e o que deve colocar em cada caixinha com seu filho. 

 

  Outras atividades: 

• Ler livros para aprender a contar os números.  

• Contar objetos dentro e fora da casa.  

• Praticar usando as palavras “antes” e “depois”.  

• Praticar usando as palavras “primeiro” e “último”. 

• Jogar jogos com números/tais como: amarelinha, associação(jogo de memória) e esconde-esconde. 

 

Contar até  
120 

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

Jogos 
matemáti-
cos de 
números 

 

 

http://www.coolmath-games.com/1-number-games 

 

Contar 

 

www.topmarks.co.uk/maths-games/3-5-years/counting 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RgbAcoPpxwk
http://www.coolmath-games.com/1-number-games
http://www.topmarks.co.uk/maths-games/3-5-years/counting
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