
EXPECTIVAS DE APRENDIZAGENS DE MATEMÁTICA             INFANTIL III 

Sistema de Numeração 

Expectativas de Aprendizagem Situação didática Quando 

Recitar a série numérica até 50 

 

 

 

- Competição de recitação (anexo 1);  

- Recitar os números para marcar o tempo (enquanto brincam de  

corda e no balanço, esperando o horário do parque e outros); 

Ano todo 

 Quantificar 

 

- Brincar de contar os passos em situações de deslocamento real; 

- Contar brinquedos  e/ou objetos em situações de prática social real 

ou brincando; 

- Campo Minado (anexo 2); 

- Guerra dos dados (anexo 3); 

- História do Leprechaun (anexo 4); 

Ano todo 

Registrar Quantidades - História do Leprechaun com registro (anexo 5); 

- Registro de quantidades de objetos e/ou brinquedos em situação da 

prática social real ou em brincadeiras; 

- Guerra dos dados; 

Ano todo 

Comparar  números - Batalha de números (anexo 6); 

- Guerra dos dados; 

- Impressos com diferentes números para circular ‘o maior que’ ou ‘o 

menor que’; 

- Comparação dos diferentes números da família (idade, nº do 

calçado, etc.) 

A partir de abril 



Interpretar números - Bingo; 

- Impresso com diferentes números (primeiramente na sequência e 

depois sem sequência) para circular os que forem ditados; 

- Batalha de números. 

Ano todo 

Escrever números - Ditado de números; 

- Socialização das escritas numéricas; 

- Completar o quadro com os números que faltam (anexo 7). 

2º semestre 

Resolver problemas envolvendo soma ou 

subtração 

- Problemas da caixa sem e com registro (anexo 8); 

- Situações problemas oralmente (anexo 9); 

- Impressos com situações problemas com resultado até 10, até 15, 

20 e 30 sucessivamente. 

Ano todo 

 

Grandezas e Medidas 

Explorar  diferentes procedimentos para 

comparar grandezas. 

Explorar algumas medidas de comprimento, 

peso, volume e tempo, convencionais ou não. 

Marcar o tempo no calendário. 

 

 

- Comparação da altura das crianças, de torres construídas com 

jogos de encaixe (tipo lego); 

- Comparação de diferentes medidas utilizando passos, palmos, fita 

métrica, balança ou outros medidores. 

- Utilização do calendário, marcando no mesmo, eventos, 

aniversários, festas da cidade. 

- Rotina do dia e rotina da semana. 

 

Ano todo 

 


