
 

 

 

 

Jardim-Escola João de Deus 
Av. Marquês de Pombal 
2410 – 152  Leiria 
Telef. /fax 244832422 
e-mail: joaodedeus-leiria@iol.pt / 
leiria@escolasjoaodeus.pt   

 

     … uma escola de afetos. 

Bibe Amarelo Área da Expressão e Comunicação 

Domínio da Matemática 

Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Números e Operações 
Número/algarismo: 
Contagem (até 20)  
Efetuar contagens 
Reconhecimento dos algarismos até 5 
na sua aplicação gráfica e na 
associação das quantidades 
Prática de cálculo mental (no concreto 
e no abstrato) 
Situações problemáticas 
 
 

sClassificar objetos, fazendo escolhas e explicando as suas decisões 
sContar quantos objetos têm uma dada propriedade, utilizando gravuras, desenhos ou 
números para mostrar os resultados. 
sEnumerar e utilizar os nomes dos números em contextos familiares 
sUtilizar a linguagem “mais” ou “menos” para comparar dois números. 
sContar até 20 objetos do dia-a-dia.  
sUtilizar os números ordinais em diferentes contextos (até 5) 
sReconhecer os números de 1 a 5. 
sTer a noção de número e da unidade 
sEstabelecer relações numéricas entre números até 5. 
sRelacionar a adição com o combinar dois grupos de objetos e a subtração com o retirar 
uma dada quantidade de objetos de um grupo de objetos. 
sResolver problemas simples do seu dia a dia recorrendo a contagem e/ou representando a 
situação através de desenhos, esquemas simples ou símbolos conhecidos das crianças, 
expressando e explicando as suas ideias. 
sExprimir as suas ideias sobre como resolver problemas específicos oralmente ou por 
desenhos. 

Conjuntos sIdentificar o conjunto maior e o menor. 
sFormar conjuntos. 
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     … uma escola de afetos. 

Iniciação à noção de: 
quantidade/conjunto maior e 
menor/fronteira 
Representação de conjuntos 
Classificação de conjuntos 
Conjunto vazio, conjunto singular, 
conjunto universal 

sReconhecer os números como cardinal de um conjunto. 
sTer a noção de fronteira e de elemento. 
sTer a noção que um objeto pertence ou não pertence a determinado conjunto. 
sIdentificar conjunto vazio, singular e universal. 
 

Regularidades 
Sequências 

sElaborar sequências de objetos e/ou algarismos segundo determinadas características 
(cor: azul, amarelo, azul, amarelo, …; 1,3,1,3, …; etc.).. 

Geometria e Medidas: 
Orientação espacial 
Posição e localização 
Pontos de referência  
Formas geométricas  
Quadrado 
Retângulo 
Triângulo 
Círculo 
Composição com várias figuras 
geométricas  
Tamanho  
Espessura 
Cor 

sSituar-se no espaço em relação aos outros e aos objetos, e relacionar objetos segundo a 
sua posição no espaço (dentro/fora, à frente/atrás, Em cima/em baixo, ao meio/entre.  
sDescrever as posições relativas de objetos usando termos como acima de, abaixo de, ao 
lado de, em frente de, atrás de, e a seguir a. 
sIdentificar semelhanças e diferenças entre objetos e agrupá-los com diferentes critérios 
(previamente estabelecidos ou não) justificando as respetivas escolhas. 
sReconhecer e explicar padrões simples. 
sUtilizar objetos familiares e formas comuns para criar padrões e construir modelos. 
sCompreender que os nomes de figuras (quadrado, triangulo, retângulo, e circulo) se 
aplicam independentemente da sua posição ou tamanho. 
sDescrever objetos do seu meio ambiente utilizando os nomes de figuras geométricas. 
sCompreender que os objetos têm atributos medíveis, como comprimento ou volume ou 
massa. 
sExprimir as suas ideias sobre como resolver problemas específicos oralmente ou por 
desenhos. 
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Sólidos geométricos 
Esfera 
Cubo 

Noções Espácio-temporais sUsar a linguagem do dia-a-dia relacionada com o tempo; ordena temporalmente 
acontecimentos familiares, ou partes de histórias. 
sConhecer a rotina da semana e do dia e do dia da sua sala. 

Noções de grandeza e 
quantidade 

sUsar expressões como: Muito/pouco, grande/médio/pequeno, alto/baixo, curto/comprido, 
pesado/leve, maior do que, menor do que, mais pesado que, ou mais leve que, para comparar 
quantidades e grandezas. 

Materiais Matemáticos 
Cuisenaire 
Noção de número 
Noção de unidade 
Relações de grandeza 
Operações 
Sequências ou padrões 
Leitura da escada por ordem crescente 
e decrescente até 5 
Itinerários  
Dons de Fröebel  
Estruturação espacial 
Lateralização 
Jogos de memória 
Figuras geométricas 

sOs materiais manipulativos são uma ferramenta de trabalho e por isso servirão para 
ajudar a diversificar, de uma forma lúdica, a estratégia de ensino na sala de aula, 
funcionando como facilitador de aprendizagens. 
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Sólidos geométricos (esfera e cubo) 
Situações problemáticas 
Blocos Lógicos 
Contagens 
Teoria de conjuntos 
Figuras geométricas 
Sequências ou padrões e seriações 
Material alternativo: Palhinhas, 
pedras, caricas, legos,… 
Sentido de número 
Contagens 
Operações 
Cálculo mental no concreto e no 
abstrato 
Situações problemáticas 
 

 

 

 

 


