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A Matemática é fundamental para que os crianças adquiram noções de contagem,

quantidades, raciocínio lógico, espaço e resolução de problemas, dentre outras.

Con�ra uma seleção com 10 tarefas para ajudar os alunos da Educação Infantil a

desenvolverem competências através de atividades de números e quantidades, subtração,

soma e muito mais.

1. Atividade sobre números e quantidades

https://www.todamateria.com.br/


Clique na imagem para imprimir

2. Atividade sobre contagem

https://static.todamateria.com.br/upload/nu/ve/nuvensinfantilpretoebranco-0-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

3. Atividades com conjuntos e formas geométricas

https://static.todamateria.com.br/upload/qu/an/quantidadedepatasinfantilpretoebranco-0-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

4. Atividade de colorir e identi�car quantidade

https://static.todamateria.com.br/upload/fo/rm/formasgeometricascorrigido-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

5. Atividade de recorte e colagem com números

https://static.todamateria.com.br/upload/pi/nt/pintarfrutasquantidadeinfantilapretoebranco-0-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

6. Atividade de somar conjuntos

https://static.todamateria.com.br/upload/co/rt/corteecolagemnumeroinfantilpretoebranco-0-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

7. Atividade de subtração de conjuntos

https://static.todamateria.com.br/upload/so/ma/somainfantilpretoebranco-cke.jpg


Clique na imagem para imprimir

Veja também: Atividades de matemática

8. Atividade lúdica com arte e números

Entregue a cada criança uma folha com a imagem de um numeral. Distribua pedaços de

papel crepom colorido e peça aos alunos para fazerem pequenas bolinhas. Em seguida,

cada um irá cobrir numeral com cola e as bolinhas sobre ela.

https://static.todamateria.com.br/upload/su/bt/subtracaoinfantilpretoebranco-cke.jpg
https://www.todamateria.com.br/atividades-de-matematica/


Esta atividade também pode ser feita com crianças do maternal.

9. Atividade lúdica com cores e números

Selecione 10 garrafas plásticas e assinale cada uma com um número (de 1 a 10). Atribua

uma cor por garrafa.

Separe pequenas bolinhas nas cores escolhidas (você pode tornar a atividade ainda mais

interativa pedindo aos alunos para fazerem bolinhas de papel crepom).

Em seguida, distribua as garrafas por 10 alunos. Cada criança deve colocar dentro de sua

respectiva garrafa, bolinhas na cor correspondente e na quantidade indicada pelo número.

10. Atividade lúdica com números e quantidades

Recorte 10 pedaços de cartolina e em cada um escreva um numeral (de 1 a 10) e separe um

mínimo de 10 pregadores de roupa.



Cada criança deve receber um numeral na cartolina e um punhado de 10 pregadores. Peça

para a criança prender na cartolina o número de pregadores indicados.

Se o tema deste conteúdo te interessou, não deixe de ler também os textos abaixo:

Plano de aula remota

Atividades sobre verbos

Atividades de português

Atividades de matemática 4º ano

Atividades para educação infantil

Atividades de alfabetização

Charadas matemáticas divertidas com resposta

Frações

Operação com frações

Brincadeiras para Educação Infantil
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