
Pular uma certa quantidade de vezes.

 
Corpos

 

 

Igual 
Muitos(as) 
Poucos(as)

Como você sabia quando parar de pular? 
Pulamos o mesmo número de vezes? 
Pulamos muitas vezes? 
Pulamos poucas vezes?

1. Mostre ou diga um número às crianças. Você pode levantar 
uma certa quantidade de dedos, dizer um número em voz alta 
ou escrever um número no quadro.

2. As crianças então pulam esse número de vezes. Por exemplo, 
se você mostrar 3, você pode dizer: “Vamos pular três vezes. 
Preparados?"

3. Conte os saltos em voz alta com as crianças, dizendo: “Um, 
dois, três, PARE. Pulamos três vezes!" 
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4. Repita com outros números.  
 

• Você também pode jogar este jogo usando outras ações físicas, 
como bater palmas ou dar cambalhotas para frente, em vez de 
pular.

• As crianças podem gostar tanto de pular que não vão querer 
parar, mesmo contando corretamente. Se isso acontecer, você 
pode fazê-las pular quantas vezes elas quiserem e deve dizer o 
número de vezes antes de pedir que elas pulem o número de 
vezes determinado.

• Para um desafio maior, cometa um erro ao pular. Por exemplo: 
“Vou pular quatro vezes. Um, dois, três. Ah, eu cometi um 
erro? Qual foi o meu erro?” Faça as crianças pularem o número 
correto de vezes para ajudá-lo(a) a corrigir o erro. 
 

• As crianças estão praticando contar até um certo número. 
Veja se elas são capazes de sincronizar a contagem com os 
pulos, contar na ordem correta e saber parar quando atingirem 
o número determinado. Estas são habilidades numéricas 
importantes para eles praticarem.

• Cometer um erro de contagem ajuda as crianças a pensar em 
igual, maior e menor. Também mostra a elas que erros podem 
acontecer durante a contagem, e que está tudo bem! 
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Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar 
Pulando Números, leia o código QR pelo aplicativo da 
câmera ou do leitor de código QR do seu smartphone.
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