
As crianças contam o número de objetos em sua mão.   
 

 
Pequenas pecinhas de contar, como fichas ou figurinhas 

 

                        
 

 

Quantos objetos tem ao todo? 
Como você sabe? 
Pode me dizer como contou? 
Você sabe dizer quantos sem contar um por um?

 

1. Esconda 3 objetos em sua mão. Diga às crianças que você 
escondeu alguns objetos em sua mão e elas vão te ajudar a 
contar em voz alta para descobrir a quantidade. 
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2. Pegue um objeto de sua mão e coloque-o onde as crianças 
possam ver. Conte junto, “um, dois e três”. 

                              
3. Mostre sua mão vazia e pergunte às crianças quantas fichas há 

ao todo. Reitere que há 3 fichas no total.

4. Tente isso com diferentes números de pecinhas de contar, 
certificando-se de que as crianças estejam contando com você. 
Jogue com grupos pequenos e grupos grandes. 
 

• Este é um jogo rápido e simples de contagem, que até crianças 
muito pequenas podem jogar. Enquanto as crianças brincam, 
observe em que nível estão suas habilidades de contagem. 
Algumas crianças podem estar apenas aprendendo a contar ou 
aprendendo a contar palavras. Outras podem estar prontas para 
números maiores, como cinco ou sete. E algumas podem gostar 
de ver os outros contarem as fichas antes de jogarem. Todas 
essas são ótimas maneiras para as crianças se interessarem por 
contar!

• Quando as crianças rotulam uma determinada quantidade 
dizendo “três fichas ao todo”, elas estão praticando suas 
habilidades de cardinalidade.  
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Assistir ao vídeo do jogo 
Para assistir a um vídeo que mostra como jogar 
Contando Juntos, leia o código QR pelo aplicativo da 
câmera ou do leitor de código QR do seu smartphone.
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