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MATEMÁTICA 
 

Objeto de estudo: as relações quantitativas. 
 

EIXO MATERNAL II - 1º SEMESTRE 

NÚMEROS  

 Sequência numérica: 
- Formar, na oralidade, sequências numéricas de 0 a 9. 

 

 Noções de quantidade: um, nenhum, muitos. 
- Desenvolver noções de quantidades em diferentes situações. 

 

 Conservação:  
- Estabelecer relações quantitativas por meio das medidas. 

 

 Classificação: cor, forma, espessura. 
- Estabelecer relações de semelhanças e diferenças, utilizando diferentes atributos. 

 

 Sequência:  
             - Formar sequências com o próprio corpo da criança ou com objetos, repetindo um padrão. 
 

 Operações: 
- Desenvolver as ideias quantitativas em relação à operação de adição. 

 

MEDIDAS  

 Noções de tempo: antes, depois; agora, mais tarde, hoje, dia, noite. 
- Desenvolver noções temporais em situações vivenciadas no cotidiano. 
 

 Noções de tamanho: grande, pequeno.  
- Explorar diferentes objetos para comparar grandezas. 
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GEOMETRIA  

 Noções de posição: dentro, fora; embaixo, em cima; na frente, atrás; perto, longe. 
- Identificar os diferentes espaços, aprendendo a orientar-se e deslocar-se. 
 

 Noções de orientação: para frente, para trás; para baixo, para cima.  
- Desenvolver noções de orientação; 
- Localização do próprio corpo em relação a pessoas e espaços. 
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EIXO MATERNAL II - 2º SEMESTRE 

NÚMEROS  

 Sequência numérica: 
- Formar, na oralidade, sequências numéricas de 0 a 9. 
 

 Classificação: cor, forma, espessura. 
- Estabelecer relações de semelhanças e diferenças, utilizando diferentes atributos. 
 

 Seriação:  
            - Estabelecer comparações por ordem de tamanho. 
 

 Correspondência: 
- Estabelecer correspondência entre objetos. 
 

 Operações: 
            - Desenvolver as ideias quantitativas em relação à operação de adição. 
 

MEDIDAS  

 Noções de tempo: antes, depois; agora, mais tarde, hoje, dia, noite. 
- Desenvolver noções temporais em situações vivenciadas no cotidiano. 
 

 Noções de capacidade: vazio, cheio. 
- Explorar diferentes objetos para comparar grandezas. 
 

 Noções de massa: pesado, leve. 
- Explorar diferentes objetos para comparar grandezas. 
 

GEOMETRIA  

 Noções de posição: dentro, fora; embaixo, em cima; na frente, atrás; perto, longe. 
- Identificar os diferentes espaços, aprendendo a orientar-se e deslocar-se. 
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 Noções de orientação: para frente, para trás; para baixo, para cima.  
- Desenvolver noções de orientação; 
- Localização do próprio corpo em relação a pessoas e espaços. 
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EIXO PRÉ-ESCOLA - 1º SEMESTRE 

NÚMEROS  

 Noções de quantidade: um, nenhum, alguns, pouco, muito, mais, menos, igual, diferente. 
- Registro de numerais de 0 a 9. 
- Função social dos números. 

 Classificação: reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elementos. 
- Discriminação de um elemento diferente entre elementos de mesma característica. 
- Formação de agrupamentos obedecendo a um determinado critério. 

 Sequência: 
- Formação de sequências com objetos, repetindo um padrão. 
- Formação de sequências numéricas até 9. 

 

 Operações: 
- Estabelecer relações entre quantidades: ideia de juntar quantidades para formar uma quantidade maior 

(adição); 
- Ideia de separar quantidades de uma quantidade maior (subtração). 
 

MEDIDAS  

 Noções de tempo: dia, noite, antes, depois, agora, já, mais tarde, daqui a pouco, hoje, ontem, amanhã, 
manhã, tarde, começo, fim, velho, novo; dia, semana, mês, ano. 
- Construção do calendário de rotina; 
- Necessidade da medida padrão (hora). 
 

 Noções de comprimento: grande, pequeno, médio, maior, menor, alto, baixo, comprido, curto, mesma 
altura. 
- Uso de medidas arbitrárias (palmo, pé, braço...); 
- Objetos medidos em metro. 
 

 Noções de capacidade: cheio, vazio, metade, o que tem mais, o que tem menos. 
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- Uso de medidas arbitrárias (copo, xícara, garrafa...); 
- Produtos medidos em litro. 

 

 Noções de massa: leve, pesado, mais leve, mais pesado. 
- Uso das medidas arbitrárias (pitada, xícara, punhado...); 
- Uso da balança; produtos medidos em quilo. 
 

GEOMETRIA  

 Exploração de figuras: tridimensionais (sólidos geométricos); bidimensionais (plana).  
- Classificação de figuras planas e não planas. 
 

 Noções de posição: em cima, embaixo, dentro, fora, perto, longe, frente, atrás, ao lado de, primeiro, último, 
de frente, de costas, no meio, entre, à esquerda, à direita. 

 

 Noções de direção e sentido: para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para 
a esquerda, meia volta, uma volta, mesmo sentido, sentido contrário. 

 

LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

 

 Noções de estatística:  
- Construção e leitura de gráficos simples (com material manipulável). 
 

 Noções de raciocínio combinatório:  
- Explorar a relação um-para-muitos. 
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EIXO PRÉ-ESCOLA - 2º SEMESTRE 

NÚMEROS  

 Noções de quantidade: um, nenhum, alguns, pouco, muito, mais, menos, igual, diferente. 
- Registro de numerais até 9. 
- Função social dos números. 

 

 Seriação: 
- Seriação de objetos por tamanho ou por ordem. 

 Sequência: 

- Formação de sequências com objetos, repetindo um padrão. 

- Formação de sequências numéricas até 9. 

 

 Conservação: 
- Estabelecer relações quantitativas por meio de medidas. 

 

 Operações: 
- Estabelecer relações entre quantidades: ideia de juntar quantidades para formar uma quantidade maior 

(adição); 
- Ideia de separar quantidades de uma quantidade maior (subtração); 
- Ideia de repartir grupos com a mesma quantidade (divisão); 
- Ideia de repetição de grupos com a mesma quantidade (multiplicação). 
 

MEDIDAS  

 Noções de comprimento: grande, pequeno, médio, maior, menor, alto, baixo, comprido, curto, mesma 
altura. 
- Uso de medidas arbitrárias (palmo, pé, braço...); 
- Objetos medidos em metro. 
 

 Noções de valor: 
- Uso de cédulas e moedas (dinheirinho falso). 
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 Noções de massa: leve, pesado, mais leve, mais pesado. 
- Uso das medidas arbitrárias (pitada, xícara, punhado...); 
- Uso da balança; produtos medidos em quilo. 
 

GEOMETRIA  

 Noções de posição: em cima, embaixo, dentro, fora, perto, longe, frente, atrás, ao lado de, primeiro, último, 
de frente, de costas, no meio, entre, à esquerda, à direita. 

 

 Noções de direção e sentido: para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para 
a esquerda, meia volta, uma volta, mesmo sentido, sentido contrário. 

 

 Exploração de figuras: tridimensionais (sólidos geométricos); bidimensionais (plana).  
- Classificação de figuras planas e não planas. 
 
 

LINGUAGEM DA 
INFORMAÇÃO 

 

 Noções de estatística:  
- Construção e leitura de gráficos simples (com material manipulável). 
 

 Noções de probabilidades: relação das possibilidades de ocorrer ou não um evento; os eventos mais 
prováveis. 

 

 


