
 

 
EMEI Profª Maria Alice Pasquarelli - 2012 

 

Atividade Permanente: "Recitar e Contar é só começar" 
 

Eixo: Matemática               Duração: 1º Semestre           Infantil I 

 

Recitação 
 
 JUSTIFICATIVA: No infantil I, faz se necessário organizar atividades que oportunizem 

situações que envolvam a recitação de forma permanente. Garantindo assim uma aprendizagem 

sistematizada, que proporcionará a criança a apropriar-se gradativamente da recitação de números.  

 

 OBJETIVOS DIDÁTICOS: 

-Aprender a recitar a sequência numérica; 

-Avançar na recitação.   

 

 CONTEÚDOS:  

- Recitação da série numérica 

-Participar das atividades propostas 

 

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS GERAIS:  

 

-As atividades deverão contemplar a rotina diária da professora, cabendo a ela organizar os horários 

oportunos para realizá-las, garantindo um momento sistematizado para a matemática; 

-Repetir e alternar as brincadeiras usando metodologias interessantes; 

-A professora deverá intervir quando necessário, contribuindo para o avanço da recitação dos alunos, 

auxiliando nos “nós”, incentivando a recitarem sozinhos.   

 

Atividades:  

 

A professora, nas atividades a seguir, poderá dividir a turma com a estagiária, realizando primeiro 

coletivamente para que a mesma aprenda. 

 

1- Parlendas 

  

1.1 - Você tem uma bonequinha? 

               Tenho 

       Ela é engraçadinha?  

                É!  

       Quantos anos ela tem?  

Exemplo: 4 (contar: 1, 2, 3, 4)  

 

O.D.: Em roda ensinar a parlenda para as crianças dizendo a elas que deverão participar dando as 

respostas para as perguntas dizendo um número (dar exemplo).  

No final da parlenda direcionar a última pergunta para uma criança para que ela diga um número, 

depois solicitar a todos que contem até chegar ao número dito.  

 



1.2 - Uma pomba foi ao mato 

       Quantas penas ela leva? 

       Leva 10 

       1, 2, 3, 4...  

 

O.D.: - Em roda (sentados ou em pé) ensinar as crianças a recitarem a parlenda e explicar que ao final 

eles deverão falar um número para contarem juntos.  

 

2- Brincadeiras: 

 

2.1 Esconde esconde 

2.2 Mamãe mandou/reizinho mandou: (andar 5 passos, pular 3 vezes...) 

2.3 Pular e contar as cobrinhas (brincadeira com corda)  

 

3- Competição de recitação  

O.D.: - A professora deverá confeccionar um cartaz com os nomes de todos os alunos e os meses de 

março, abril, maio, agosto setembro e outubro (colunas). Deverá pedir que cada criança recite a série 

numérica ate onde ela sabe e depois registrará neste cartaz, sempre na última semana de cada mês. 

Todos os meses brincar de show de recitação e  anotar até onde a criança falou a série numérica oral 

convencional.  O professor deve  incentivar cada criança a aumentar a sua recitação, sempre de 

maneira bem lúdica, podendo utilizar um microfone para brincar de show e a criança ficar mais a 

vontade para a atividade. 

Esta atividade poderá ser feita também no momento do diversificado, com 4 crianças por vez.  

 

Pauta de observção:  

 

-Recita a série numérica? Na da sequência ou não? 

-Precisa de ajuda nos “nós”? qual? 

-Recita até....?  

 

Contagem termo a termo 

 Justificativa: As crianças da faixa etária de três anos estão começando a organizar a contagem 

termo a termo, por isso o trabalho com atividades permanentes possibilita aos alunos a se apropriarem 

progressivamente desse conteúdo. O professor é o incentivador desse processo, orientando na 

contagem sem pular objetos ou contá-los duas vezes.  

 

  

 Objetivo didático: Realizar contagem termo a termo.  

 Conteúdos:  - Contagem termo a termo; 

                   - Participar das atividades propostas com interesse e satisfação. 

 

 Orientação didática: A professora deve participar das atividades como parte integrante da equipe, 

fazendo parte do jogo, realizando as intervenções necessárias, tais como:  

-Auxiliar o aluno a organizar os objetos para facilitar a contagem ou disponibilizar o seu modelo para 

que a criança perceba o processo que facilita a contagem; 

- Quando necessário, incentivá-lo a começar ou retomar a contagem; 

-Ajudá-lo a superar os “nós” e avançar na contagem.  

 



Histórias que envolvem contagem 

 

LEPRECHAUN  

 

OD: - A professora deverá antecipadamente providenciar uma boa quantidade de tampinhas de 

garrafas de cerveja, previamente encapadas com papel alumínio de variadas cores.  

A professora deverá contar de formas variadas:  

A professora deverá contar a história, utilizando um fantoche para ser o Leprechaun, entregar para 

ele as tampinhas e em seguida pedir às crianças que contem quantas tampinhas ele ganhou.  

Utilizar o painel da floresta que fica na sala de leitura.  

 

GIGI COMILONA  

 

OD: - A professora providenciará encartes ou desenhos de alimentos variados, que serão dados um ou 

mais para cada criança antes de começar a história.  

 

CAMILO, O COMILÃO  

 

OD: - Providenciar uma cesta para colocar os alimentos (desenhos).  

Providenciar encartes, figuras ou desenhos dos alimentos que o Camilo irá recebe na a quantidade vai 

aumentando. Ex. uma melancia, duas aboboras...  

 

HISTÓRIA DA LAGARTINHA  

 

Tinha uma lagartinha que subiu, subiu, subiu com dois dedos a criança sobe do cotovelo até os dedos.  

Comeu toda a árvore; comeu uma folhinha, duas folhinhas, três folhinhas... conta todos os dedos.. 

Ficou cansada e resolveu dormir.  

Dormiu, dormiu e quando acordou, ah... (bocejou), já não era mais uma lagartinha, era uma linda 

borboletinha que voou, voou e voou. (imitar uma borboletinha balançando as mãos ou os braços.  

 

Atividades:  

 

1. Caminhão de Laranjas 

Um caminhão de laranjas 

Passou por aqui?  

Quantas laranjas deixou cair? 

A criança fala um número e a professora tira do caminhão.  

 

O.D.: A professora deverá providenciar um caminhão de brinquedo e tampinhas que serão as (laranjas) 

ou outros objetos que substitua para realizar a atividade. 

Colocar as crianças em roda explicar os procedimentos da brincadeira e ensiná-las a recitar a 

parlenda. Depois escolher uma criança para que diga um número, a professora deverá tirar a 

quantidade de laranjas do caminhão/ou pedir que a criança tire a quantidade que disse.  

 

2. Calendário  

O.D.: - marcar os aniversariantes, contar quantos dias faltam para chegar o aniversário de algum 

aluno, marcar os eventos da escola... 

 

 

 



3. Contagem dos alunos:  

O.D.: - A professora em roda deverá contar os alunos presentes e os que faltaram e registrar o 

número que representa a quantidade na lousa.  

Poderá variar a atividade contando também através de particularidades, como: quantos estão de 

sandália, tênis, calça, etc.  

 

4.Contagem de objetos:  

O.D.: Contar objetos como brinquedos (Sexta-Feira), peças de jogos, garrafinhas de água, frutas e 

entre outros, pedindo para que eles organizem da melhor forma segundo suas hipóteses para realizar a 

contagem. 

  

5.Jogos de preenchimento (Árvore, Joaninha, Tartaruga, Pizza, entre outros) 

O.D.: A professora distribuirá um tabuleiro com o desenho para que possa realizar controle de seus 

pontos. Inicia-se o jogo, cada participante joga o dado e coloca em seu tabuleiro a quantidade de 

tampinhas correspondentes. Ganha quem preencher os espaços do tabuleiro primeiro. 

 

Pauta de observação:  
 

 Conta termo a termo até qual numero? 

 Precisa de ajuda nos “nós”? 

 Conta sem pular objetos? 

 Conta duas vezes o mesmo objeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


