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Título: O livro dos números 

Duração estimada: 1 mês 

Referência ao livro do aluno: Unidade 1 

Introdução 

Esta sequência didática resgata as habilidades já exploradas no 1º ano em relação a contagem, 

leitura e escrita de números até 100 e explora o conhecimento dos alunos sobre a presença dos nú-

meros no cotidiano. 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar diferentes funções dos números. 

• Ler, escrever e comparar números. 

• Organizar dados de uma pesquisa em tabelas e gráficos. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até três ordens pela compreen-
são de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e papel do zero). 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela com-
preensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função 
do zero). 

• Coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e 
em gráficos de colunas  

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de 
dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender as-
pectos da realidade próxima. 

Material necessário 

Folhas de papel sulfite, cartolina, caderno, lápis, tesoura sem ponta, lápis de cor. 

Desenvolvimento 

Etapa 1: Convite para a criação de um Livro dos números 

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: individual 
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1. Organize os alunos em uma roda e proponha uma conversa sobre os números, conduzindo-a com 
estas perguntas: 

• Onde vocês identificam números no dia a dia? 

• Onde os números podem ser usados? Em quais situações? 

• O que os números podem indicar? 

Esse momento salienta as diferentes funções e significados que os números têm dependendo 

do contexto de uso. Por exemplo, os números servem para indicar: a quantidade de objetos de uma 

coleção; um código, como o código de endereçamento postal (o CEP dos endereços); a ordem de clas-

sificação de 3 atletas em uma competição de ginástica olímpica; o resultado da medição do compri-

mento de um terreno, junto com a unidade de medida escolhida. 

Incentive os alunos a participarem deste momento. Proponha que citem números de que se 

lembrem, que sejam importantes para eles e façam parte da rotina de cada um, por exemplo: o dia 

em que fazem aniversário, o horário de entrada na escola, o número do calçado, a altura, o número 

do telefone de casa, etc.  

2. Em seguida, apresente aos alunos a proposta de construção de um Livro dos números. Incentive-
os a explicitarem suas ideias e sugestões para a construção do livro, questionando-os: 

• Você já viu um livro de números?  

• O que poderia ter em um livro de números? 

• Como podemos construir um livro de números? 

• Como podemos começar a escrevê-lo? 

 

Etapa 2: Criação do Livro dos números 

Duração prevista: 8 aulas  

Organização dos alunos: individual 

Apresentamos a seguir alguns modelos de páginas que certamente poderão ser alteradas e 

ampliadas, conforme interesse, características pessoais, curiosidades e preferências dos alunos. 

A primeira página é destinada à capa do livro. Combine com a turma como ela pode ser feita. 

Compare capas de livros infantis, chamando a atenção para as semelhanças entre elas: a capa tem 

título, nome do autor, etc. As demais páginas referem-se aos números associados à vida de cada aluno. 

Veja alguns exemplos: 
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ILUSTRA CARTOON/ARQUIVO DA EDITORA 

 
 

As páginas podem ser entregues aos alunos, uma a uma, com o título definido por eles previ-

amente, ou então eles próprios escrevem o título. A quantidade de páginas a ser elaborada por dia 

dependerá de sua organização e planejamento. Nesta sequência, vamos considerar algumas dessas 

páginas para indicar possíveis explorações. 

 

1. Página: Minha idade. Distribua uma folha de papel sulfite com o título “Minha idade” e peça aos 
alunos que registrem sua idade de diferentes maneiras: utilizando algarismos; escrevendo o nú-
mero por extenso; contornando e desenhando suas mãos, de modo que os dedos levantados re-
presentem a idade.  

ILUSTRA CARTOON/ARQUIVO DA EDITORA 

 

No final da aula, oriente os alunos a pedir a ajuda dos pais ou responsáveis para coletar mais 

informações numéricas sobre eles próprios. Elabore com a turma algumas perguntas para os pais ou 

responsáveis responderem:  
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Meus números 

Nome: _________________________________________________________ 

• Qual é a data do meu nascimento? ______________________________ 

• A que horas eu costumo acordar? _______________________________ 

• A que horas eu costumo dormir? ________________________________ 

• Que número de calçado eu uso? _________________________________ 

 

No dia marcado para a entrega das fichas preenchidas, convide cada aluno a ler para os colegas 

as respostas das questões. Organize a socialização das respostas de forma que todos se respeitem na 

leitura e escuta das informações.  

Os alunos podem confeccionar páginas do livro com essas informações. 

2. Página: Meu nascimento. Os alunos podem registrar a data de nascimento e procurar no calen-
dário qual é o dia da semana em que será comemorado o aniversário deles no ano vigente. Podem 
também ilustrar essa página do livro, desenhando e pintando o que mais gostam de fazer no ani-
versário. 

3. Página: Meus horários. Nessa página, os alunos poderão registrar o horário em que geralmente 
costumam acordar e deitar para dormir. Essas informações deverão ser coletadas da ficha enviada 
aos pais ou responsáveis. 

ILUSTRA CARTOON/ARQUIVO DA EDITORA 
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4. Página: Número do meu calçado. Os alunos devem retomar a ficha enviada aos pais ou respon-
sáveis e completar essa página do livro com o número do calçado que cada um usa.  

As informações dessa página podem servir de motivação para a construção de um gráfico sobre o 
número de calçados dos alunos da turma. Apresentamos um exemplo de exploração possível a partir 
de um gráfico com esse tema. 

ILUSTRA CARTOON/ARQUIVO DA EDITORA 

 
Fonte: Alunos do 2º ano (dados fictícios). 
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1. COMPLETE A TABELA: 

 

NÚMERO DO CALÇADO 30 31 32 33 

NÚMERO DE ALUNOS 4    

 

2. RESPONDA: 

A) QUAL É O MENOR NÚMERO DE CALÇADO DA SUA TURMA? MARQUE COM UM X. 

ILUSTRA CARTOON/ARQUIVO DA EDITORA 
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B) QUAL É O MAIOR NÚMERO DE CALÇADO DA SUA TURMA? MARQUE COM UM X. 

ILUSTRA CARTOON/ARQUIVO DA EDITORA 

 
 

C) QUANTOS ALUNOS CALÇAM NÚMERO 30? _______________________________ 

D) QUANTOS ALUNOS CALÇAM NÚMERO 31? _______________________________ 

E) QUANTOS ALUNOS CALÇAM NÚMERO 32? ________________________________ 

F) QUANTOS ALUNOS CALÇAM NÚMERO 33? ________________________________ 

3. QUANTOS ALUNOS PARTICIPARAM DESSA PESQUISA? _____________________ 

 

5. Página: Meus números da escola. Entregue essa página, que deverá ter um texto a ser comple-
tado pelos alunos com informações referentes à escola, por exemplo: 

EU ESTUDO NA ESCOLA __________________________. EU ESTOU NO ________ ANO. 

NA MINHA SALA TEM ______ ALUNOS, SENDO ________ MENINAS E ________ MENINOS.  

NA ESCOLA HÁ _____ TURMAS DE 2º ANO.  

Ao final, os alunos podem desenhar alguns colegas da turma. 

Em seguida, proponha algumas problematizações que envolvam os números do texto: 

• Se tivessem faltado 2 alunos hoje, quantos alunos teriam na sala de aula? 

• Se entrassem 3 alunos novos, quantos alunos haveria na turma? 
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Etapa 3: Exposição do Livro dos números 

Duração prevista: 1 aula  

Organização dos alunos: individual 

1. Inicie a aula retomando oralmente a ordem em que as páginas dos livros foram construídas. En-
tregue para os alunos todas as páginas e peça a eles que as numerem na parte inferior. Observe 
se escrevem a sequência corretamente. Após a numeração, entregue uma folha de papel sulfite 
a cada aluno, a fim de que desenhem a capa do Livro dos números.  

2. Para finalizar, proponha à turma uma exposição dos livros. 

 

Acompanhamento da aprendizagem 

Durante a realização desta sequência, observe o envolvimento e a participação dos alunos na 

confecção de cada página do livro. Propomos duas questões que podem servir como síntese do traba-

lho desenvolvido. 

Questões 

1. O que você aprendeu com o Livro dos números? Conte aos colegas. 

2. Quais outras páginas você acrescentaria em seu Livro dos números? 


