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REGISTRO DE QUANTIDADES 

 
 
JUSTIFICATIVA: Registrar quantidades para verificar quem ganhou num jogo e para 
comparar com outro registro são atividades essenciais da matemática e estruturantes 
para as aprendizagens da criança.  Nessa sequência elencamos algumas atividades para 
que as crianças utilizem o procedimento de registro de quantidades. 
 
OBJETIVOS: 
• Registrar quantidades, mesmo que de forma não convencional; 
• Realizar estimativas; 
• Realizar cálculos oralmente ou com registros (avançando progressivamente em seus 

registros). 
  
CONTEÚDOS: 
• Registro e comparação de quantidades; 
• Resolução de problemas com registro. 
 
 

1 - REGISTRAR SITUAÇÕES COTIDIANAS: 
O.D.: Na roda a professora distribui meia folha de sulfite quadriculada com seis 

espaços e propõe que registre: Quantos brinquedos tem no parque? Quantas crianças da 
sala estão de sandália? Quantas estão de tênis? etc. Deverá esperar um tempo para que 
façam os seus registros. Nesta atividade não poderá ter nenhum tipo de apoio, pois será 
uma atividade de diagnóstico. É importante dividir a sala em dois grupos. 
 

2 - REGISTRAR QUANTIDADES NA LOUSA: 
O.D.: A professora deverá aproveitar as situações cotidianas para que a criança 

registre quantidades. Poderá consultar a reta numérica ou o grupo. Exemplo: Quantas 
crianças vieram hoje? Quantos carrinhos tem na estante?  Quantas canetas tem no 
potinho que está no meio da mesa? 
 

3 - JOGAR COM DADOS: 
O.D.: Em duplas, a professora distribui uma cartela quadriculada para a dupla, contendo 
duas colunas, uma para cada participante anotar seus resultados e espaço para três 
rodadas.  

Na sua vez a criança joga o dado e registra em quantidade no impresso, assim 
sucessivamente até jogarem as três rodadas. Após cada participante soma os resultados 
e compara com seu colega para descobrir o vencedor. Repetir essa atividade com o 
restante do grupo. Fazer essa atividade várias vezes. 
 



4 - RESOLVER PROBLEMAS DA CAIXA: 
O.D.: Na roda a professora propõe a brincadeira da caixa. Exemplo: Coloca 5 palitos 

na caixa, fecha-a, depois acrescenta mais 2 e fecha novamente. Pergunta quantos palitos 
tem na caixa. Incentivar as crianças a dizerem quantos palitos tem dentro da caixa.  
Depois que algumas crianças falarem pode conferir junto com as crianças contando-os 1 
a 1. E acrescenta mais 3 e pergunta quantos palitos tem no total. É interessante variar os 
objetos que vão para dentro da caixa: carrinhos, bichinhos, bonequinhos, etc. 

Na primeira vez que fizer a brincadeira, poderá ser feita a resolução do problema de 
forma oral, nas próximas vezes poderá distribuir uma folha para cada criança para que 
registre a solução do problema. A sala poderá ser dividida em dois grupos, para 
assegurar melhores resultados, com intervenções mais pontuais  da professora. (Repetir 
várias vezes). 
 
 

5 – FAZER ESTIMATIVAS: 
O.D.: Na roda a professora propõe várias situações para o grupo:  

• Quantos passos preciso andar para chegar até o parque? E até o portão? etc. Vamos 
conferir? 
Observação: aproveitar situações cotidianas para realizar estimativas. Exemplo: 

comparar a quantidade de brinquedos selecionados, quantidades de meninos e meninas 
da sala, comparar frutas na merenda e etc. (Sugestões de outros problemas na folha em 
anexo).   
 
 
 
PAUTA DE OBSERVAÇÃO:  
 

- Como a criança conta:  -sem/com correspondência / deixa de contar algum objeto / 
conta duas vezes o mesmo objeto / não faz a relação do recitado da sequência 
com os objetos / organiza os objetos para contar / precisa contar novamente para 
confirmar o resultado 

- Reconhece a quantidade do dado só de olhar ou precisa contar? 
- Interpreta os números? 
- Registra quantidades? 
- Compara quantidades? 
- Soluciona problemas oralmente? E com registros? 

 
 


