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As crianças, desde muito pequenas, 
estão em contato com situações – e par
ticipam delas – que envolvem conceitos 
ma te máticos (números, relações entre 
quantidades e noções sobre o espaço e 
os objetos). Essa vivência favorece a ela
boração de conhecimentos matemá ticos. 
São exemplos disso: as cantigas infantis 
(como “A galinha do vizinho”); a per
cepção e a comparação entre tama nhos, 
distâncias, quantidades; a desco berta de 
propriedades dos objetos (pesado, alto, 
frio, ...); a contagem de coleções e objetos; 
o contato com nú me ros (do calçado, da 
casa, de telefones, ...); etc.

Situações significativas, em que os 
conhecimentos adquiridos espontanea
mente no cotidiano sejam questio nados 
e problematizados, levam as crian ças à 

conceituação de número, à construção de 
noções espaciais e a no ções de grandezas 
e medidas. 

Nos três livros da Coleção Uni du
nitê, por meio de desenhos simples e de 
imagens criativas, as crianças são in centi
vadas a relacionar seus conhecimentos, a 
comparar conceitos, a descobrir relações, 
a questionar, enfim, a pen sar de maneira 
lógicomatemática. 

No livro Um, dois, três, quatro…, as 
crianças têm oportunidade de lidar com 
situações que envolvem a noção de núme
ro e contagem; no Tô dentro, tô fora…, 
entram em contato com imagens que as 
fazem elaborar noções de distância, posi
ção e direção espacial; e no Sou grande, sou 
pequeno, trabalham noções de cores, gran
dezas e medidas, principalmente.

Os livros, antes de qualquer intervenção do educador, devem ser explorados livremente pelas 
crianças para que, por si próprias, descubram os conceitos neles contidos e reflitam sobre eles.

UM, DOIS, TRÊS, QUATRO…

Coleção
UNIDUNITÊ

Os números estão naturalmente presentes na vida das crianças desde muito 
cedo: no ambiente familiar, na rua, nas brincadeiras, nos jogos, etc. Ao deparar 
com números em diferentes situações e contextos, a criança vai percebendo para 
que servem, quais são seus diferentes usos e estabelece relações, faz compara
ções, tira conclusões, desenvolvendo o pensamento matemático e construindo o 
conheci mento numérico.
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No ambiente escolar é importante que o educador, partindo do conhecimen
to prévio dos alunos, proponha atividades, brincadeiras e situações educativas 
para que eles avancem em seu conhecimento. 

Assim como a criança aprende a falar falando, a desenhar desenhando e a 
escrever escrevendo, ela adquire o conhecimento numérico entrando em contato 
com os números, usandoos em diferentes situações e aprendendo a fazer conta
gens e cálculos mentais por meio de acertos e erros. 

Os números são usados para memorizar quantidades, contar, numerar, 
medir, agregar, identificar algo (casa, páginas de um livro, telefone, etc.). 
É importante oferecer às crianças oportunidades e situações em que elas utili
zem números, façam contagens, agreguem ou separem quantidades, para que, 
gradativamente, se apropriem do conhecimento numérico e o ampliem. Essas 
atividades devem leválas a refletir, relacionar, inferir, comparar e questionar 
seus conhecimentos prévios. 

Exemplos de atividades

1 Andar pelos arredores da esco
la e anotar onde encontraram núme
ros. Fazer comparações e relações entre 
os números encontrados. Todos têm a 
mesma função? Para que serve cada um?

2 Coleções de sementes. Cada 
crian ça traz uma pequena quantidade 
de sementes (de milho, laranja, feijão, 
etc.). Contar e comparar as quantida
des de cada criança. Propor maneiras 
de separar as sementes (pela forma, 
pela cor ou pela espécie) e promover 
novas contagens e novas comparações. 

3 Contar quantidade de meninos 
e meninas, de pés, de cabeças, etc. 
Em seguida, comparar as quantidades. 
Qual quantidade é maior: a de mãos ou 
a de cabeças?

4 Promover brincadeiras simples 
(bola ao cesto, dança das cadeiras, 

boliche, corrida, mãe da rua, duro ou 
mole e outras mais) e, após finalizá
las, apresentar questões para que as 
crianças reflitam, questionem, com
parem e usem conceitos matemáticos. 
Exemplos: bola ao cesto: Quantos 
foram os participantes? Quem fez 
mais cestas e quem fez menos? Se 
juntarmos os pontos de todas as 
meninas e também os de todos os 
meninos, quem fez mais, o grupo das 
meninas ou o dos meninos?; mãe da 
rua: Quantos foram os participan
tes? Quantas crianças conseguiram 
atravessar a rua sem serem pegas? 
Quantas foram pegas? Foi maior o 
número de meninos ou o de meninas 
que conseguiram atravessar? Depois 
de cada brincadeira, propor às crian
ças que façam um registro gráfico, no 
qual pode ou não aparecer o numeral. 
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A partir desses registros, fazer novos 
questionamentos. 

5 Quantos passos Fulano dá para 
chegar de uma parede à outra? E quan
tos Beltrano dá? Quem dá mais passos?

6 Há algum número escrito em 
seu calçado? Comparem os núme ros 
dos calçados de vocês. Qual é o núme
ro maior?

São muitas as atividades com 
elementos e situações do dia a dia 
que podem ser propostas às crian
ças. Quando quantificam, com 
param, agrupam ou separam suas 
coleções, por exemplo, elas ampliam 
na turalmente o seu campo numé

rico. Após construírem os núme ros 
elementares (1 a 10), passam espon
taneamente a ter ne cessidade de 
criar relações e fazer opera ções com 
núme ros maiores.

O livro Um, dois, três, quatro... se 
propõe ser um suporte à problemati
zação do conhecimento numérico, do 
número e da contagem.

Podemos dividir o livro em duas 
partes: a primeira envolve a percep
ção de quantidades em cada página 
(1 a 10) e a segunda propicia, além da 
percepção de quantidades, a adição e 
a subtração. Ambas permitem a per
cepção e o conhecimento da sequência 
numérica de 1 a 10.

É importante que o educador, ao apresentar o livro às crianças, permita que elas o explo-
rem e manuseiem livremente, para que levantem hipóteses e façam relações e descobertas. 
Só após esse contato é que se devem fazer perguntas, questionar as observações feitas por 
elas, apresentar situações-problema ou indicar diferentes caminhos e conclusões.

A percepção da quantidade e do número não é direta; a criança 
precisa fazer relação entre cor e quantidade. A cor do numeral, escrito 
no canto da página, indica a que aspecto do desenho ele 
se refere e, em muitas páginas, a criança deve perce
ber detalhes e não se ater à primeira observação 
da figura. O número de animais da página, que de 
imediato se impõe à visão, não se refere necessa
riamente ao numeral escrito nela. 

Todas as páginas desta primeira parte, do 
numeral 1 ao 10, levam as crianças a fazer relações 

Primeira parte
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inusitadas, pois a quantidade não é diretamente dada a elas: é preciso 
que percebam o que está sendo “pedido”, que façam inclusões, dedu
ções, exclusões, para, desse modo, ligar o numeral à quantidade a que 
ele se refere.

Na página do numeral 1, por exemplo, há três desenhos de patos 
inteiros e do quarto vemos apenas a metade do corpo. Mas só um é da 
cor do numeral 1. A crian ça faz relações e questiona seus conhecimentos 
para identificar o pato amarelo e ligálo ao numeral 1, amarelo. Nessa 
página, o educador pode trabalhar soma (total de patos), inclusão de 
partes (pato retratado pela metade), exclusão pela cor, incentivando o 
aluno a pensar e a tirar as próprias conclusões.

Nas páginas dos numerais 2, 3, 4, 5 e 6, é importante atentar para 
as hipóteses levantadas pelas crianças e para a relação que elas fazem 
entre o desenho e o numeral escrito na página; nessas páginas, basi
camente, a relação com o numeral deve ser feita com detalhes ou com 
desenhos que não estão em evidência, e não com o desenho principal. 
Na página do numeral 2 podemse lançar questões do tipo: Quantos 
olhos tem o porco? Se o numeral 2 se referisse a eles, de que cor ele 
seria? O mesmo pode ser feito com as orelhas, por exemplo. E assim 
proceder nas demais páginas.

Na página do numeral 7, além de trabalhar a relação da quantidade 
de pássaros rosa ligandoa ao numeral rosa, é possível incluir questões 
relativas à agregação e à se paração: Quantos pássaros estão desenhados? 
Quantos são corderosa? Quantos são brancos? Ou: Se contássemos só 
os brancos, que numeral deve ria estar escrito? De que cor ele seria?

Na página do numeral 8, na qual aparecem dois ca valos, é a soma de 
suas patas que se refere ao numeral. Podese trabalhar o conceito de agre
gação na própria página e também relacionála à página do numeral 4, 
onde há um só cavalo com as quatro patas da cor do numeral.

Na página do numeral 9, aparecem dois macacos, mas o nume ral 
em amarelo se refere à quantidade de dentes do macaco que está em evi
dência. Após as crianças conseguirem estabelecer essa relação, podemse 
trabalhar as hipóteses delas lançando questões do tipo: Quantos macacos 
estão aqui? Por que vocês ligaram o numeral aos dentes de um dos maca
cos? Se na página houvesse dois macacos, quantos dentes teríamos se os 
dois estivessem sorrindo? Se o numeral 2 estivesse escrito, a que vocês o 
relacionariam? De que cor ele deveria ser?
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Na página do numeral 10, a relação é mais direta, mas a situação 
desenhada pode ser problematizada: Quantos gatos estão deitados? 
Quantos olhos têm ao todo? Quantos rabos?

Em todas essas páginas podem ser lançadas questões sobre 
outros elementos dos desenhos, levando as crianças a estabelecer 
diversos tipos de relação, ampliando o conhecimento sobre números. 
Quantas patas tem a zebra? Quantas flores há embaixo do cavalo? De 
que cor seria o numeral? Se, em vez de 8, estivesse escrito o numeral 
2, de que cor ele seria? Por quê? Novas questões podem ser elabora
das relacionando o numeral das páginas com as próprias crianças ou 
com elementos da sala de aula, da escola ou dos arredores: número 
de árvores da escola, de casas brancas da rua, de adultos da escola, de 
homens e mulheres, etc.

Segunda parte

Em todas as páginas fazse a relação da cor do numeral com a 
quantidade de elementos da mesma cor, mas também podese traba lhar 
a soma dos elementos da página. Devemos ajudar as crianças a pensar 
na agregação com questões que as levem a chegar a um número total. 
O numeral resultante dessa adição pode ser mostrado separadamente, 
se for o caso. O importante é que façam cálculos mentais à maneira 
delas, que se arrisquem a contar, a somar, a separar. Relacionar sempre 
a contagem, as adições e as relações que elas fazem por meio das ilus
trações do livro com vivências de contagens e adições que elas podem 
fazer na sala de aula ou no ambiente escolar. Exemplos:

• Tereza tem 3 figurinhas e Pedro tem 4. Quantas figuri nhas têm 
os dois juntos? 

• Antônio tem 11 sementes; 5 delas são redondas. Quantas 
têm outro formato? Ou: Se ele perder as redondas, quantas 
sementes ficam? 

• Luís encontrou 7 pedras pequenas e 8 grandes. Ana encontrou 
5 pequenas e 7 grandes. Se juntarmos as pedras de Luís e as de 
Ana pelo tamanho, qual será a quantidade de pedras de cada 
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tamanho? E se juntarmos todas? Quantas pedras tem Luís e 
quantas tem Ana? Quem tem mais?

• José, você ganhou 2 pontos na primeira rodada do jogo e agora 
ga nhou mais 1. Marque os seus pontos e diga quantos você 
tem até agora. 

• Na brincadeira de cabracega, Maria pegou 3 colegas e Joana 
pegou 5. Quem pegou mais? Quantos colegas  as duas pega
ram juntas?

É importante que as atividades, os cálculos mentais, as adições e sub
trações sejam feitos com elementos e situações do dia a dia das crianças 
e que as questões sobre o livro as façam crescer na aquisição do conheci
mento numérico e no pensar lógicomatemático.

Com base nessas dicas de como usar o livro, outras atividades 
e situaçõesproblema poderão ser propostas, dentro e a partir do 
contexto específico de cada sala de aula e também das questões le
vantadas pelas crianças.

Saraiva Educação S.A.
Avenida das Nações Unidas, 7221

Pinheiros — São Paulo — SP — CEP 05425-902
Atendimento ao cliente: 4003-3061 | atendimento@aticascipione.com.br

Conheça nosso portal de literatura Coletivo Leitor:
www.coletivoleitor.com.br

*Bel Linares trabalhou 10 anos como professora do 
Ensino Fundamental e 5 anos como psicóloga escolar, em esco
las municipais da pe riferia de São Paulo.

Desde 1982 é diretora, psicóloga e responsável pelo projeto 
pedagógico de Recreio, Berçário e Educação Infantil, em São 
Paulo, que atende crianças de 4 meses a 6 anos.

Encarte elaborado por BEL LINARES*
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