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TÍTULO AUTOR EDITORA NOÇÃO RECURSOS EXPLORADOS

A Bela Baratinha Léia Cassol Editora Cassol Quantidades, numeral, dentro e fora
Círculos de madeira, caixinhas 
ou baú

A casa das dez
Furunfunfelhas

Lenice Gomes Mundo Mirim
Quantidade, escrita dos números, 
escrita de palavras

Material de contagem(palitos, 
canudos), material de uso 
comum (MUC)

A casa sonolenta Audrey Wood Ática

Contagem, seriação, sequência, 
memória, em cima e embaixo, 
grande e pequeno, o que vem antes 
e depois, quantidade, posição 
ordenação, número, adição e 
subtração

Fichas e desenhos da sequência 
da história, maquete da cama e 
dos personagens

A contagem das maçãs Joan Holub Todo Livro
Sequência numérica, ordem dos 
números, quantidades, escrita 
numérica

Desenhos de maçãs e palitos de 
picolé

A história do quadradinho Alexandra Prasinos Bernal
Figuras geométricas, tamanhos, 
sequência, dentro e fora

Caixas e fantoches

A revolta dos números Odette de Barros Mott Paulinas
Ordem dos números, cálculos, 
história matemática

Caixa com números 
bagunçados e tarefa para casa 
(Minha profe do Ensino 
Fundamental fez)

Animais na fazenda
Sequência numérica, quantificação,
gráfico, adição e classificação

Folhas xerocadas, papel pardo e
colorido e figuras

Armando e o tempo Mônica Guttmann Paulus
Tempo(horas), maior e menor, 
contagem, sentido horário, 
sequência numérica

Relógio com ponteiros móveis

As três partes Édson Luiz Koznsinski Ática Formas Geométricas, cores
Papel colorido, cola, formas 
geométricas da história e 
Tangran

Bichano Tino Freitas Callis Cores, formas, tamanhos e 
quantidades

Blocos lógicos, cores, formas, 
exploração através dos cinco 



sentidos

Cachinhos Dourados e os
três ursos

Fátima Alves
Ciranda Cultural,

Edificantes
Quantidade, ordem crescente e 
decrescente, tamanho

Quebra-cabeça, fantoches de 
ursos em tamanhos diferentes 
(pequeno, médio e grande)

Camilão, o comilão Ana Maria Machado Salamandra / Moderna

Sequência numérica, classificação, 
comparação, correspondência, 
seriação, adição, divisão, situações 
matemáticas, par e ímpar, ordem 
crescente e decrescente

Números de E.V.A., jogos, 
gráficos

Come come Nye Ribeiro Roda & Cia Contagem, quantidades, sequência
Fantoches da história, gráfico e 
tabela, tamanhos maior para o 
menor

Como se fosse dinheiro Ruth Rocha FTD Sistema monetário Cédulas e moedas

Contagem regressiva Kay Woodward Girafinha Números e ordem crescente
Criação de uma nave para 
viagem

Contando na chuva Maria Rosa Negrin
Contação, quantidade, seriação, 
sequência

Desenho, recorte e colagem de 
gravuras, massa de modelar 
para fazer animais, livro 
(construir)

Dez Porquinhos.
 Dez?

Léo Timmers Brinque-Book
Sequência numérica, ordem 
crescente e decrescente e escrita 
por extenso

Fantoches e números de 
madeira, explorar oralidade

Dez ratos confusos Peter Bently e Genny Haines Ciranda Cultural
Quantidades, contagem em ordem 
decrescente de 10 até 1

Palitos e desenhos do livro para
contagem

Dez sacizinhos Tatiana Belinky Paulinas
Sequência numérica, subtração, 
quantidades

Lenda do Saci, fantoches, 
cartões com números

Enigma das caixas
Elô Fernandes e 
Helô Bacichette

Maneco Caixas 

 Era uma vez um gato
xadrez

Bia Vilella Escola Educacional Seriação, forma geométrica
Molde do gato, lâminas com as 
cores do gato

Era uma vez...1, 2, 3 Alison Jay Lemos Editorial
Remete aos contos de fadas, 
quantidade, sequência, contagem



Gabriel tem 99 centímetros
Annette Huber e Manuela

Olten
Saber e Ler

Maior, menor, comprimento, 
tamanho, grande e pequeno

Trena, metro e régua

Livro dos números, bichos e
flores

Cléo Busatto Moitará Contagem, quantidades, sequência
Imagens, dominó, quebra-
cabeça, números em E.V.A., 
gráfico

O carteiro chegou Janet & Allan Ah Companhia das Letrinhas
Localização, medidas de 
comprimento, massa e frações

Metro, mapas, aula de 
culinária(medidas)

O dinheiro que caiu do céu
Silmara Rascalha Casadel e

Eduardo Jurcevic
Fundação Educar

D'Paschoal
Sistema monetário brasileiro

Dinheiro de brincadeira e 
brinquedos

O genial mundo da
matemática

Jonathan Litton e Thomas
Flinthan

Publifolhinha
Brincadeiras, jogos, qual o tamanho
do infinito e como surgiu o número 
zero

Números de E.V.A., tampinhas 
de garrafa pet

O grande rabanete Tatiana Belinky Moderna
Gráfico (pesquisa), ordem, 
tamanho, sequência, número 
ordinal

Rabanete confeccionado com 
bola e tecido, representação da 
sequência da história com os 
alunos, painel com medida de 
altura dos alunos, gráfico do 
personagem preferido e gráfico 
de quem tem horta em casa

O tamanho da gente Murilo Cisalpino Autêntica
Maior e menor, grande e pequeno, 
comprimento e tempo

Linha do tempo e metro

O valor de cada um Martins Rodrigues Teixeira FTD
Classificação, algarismos, unidade, 
dezena e centena, história da 
criação dos algarismos

Onde estão as
multiplicações?

Luzia Faraco Ramos Ática Noção de multiplicação

Objetos trazidos pelos 
estudantes para fazer 
multiplicações e expôr na feira 
das multiplicações

Os problemas da família
Gorgonzola

Eva Furnari Moderna

Situações-problema em diversos 
níveis, quantidade de pessoas 
...animais de estimação, cálculos, 
leitura e compreensão, as estações 
do ano

Bonecos da família Gorgonzola
e construção dos troféus

Pássaro sem cor Luís Norberto Pascoal  Fundação Educar Quantidades, gráficos Folhas com cenários diferentes,



D'Paschoal
pássaros de cores mencionadas 
na história, fichas coloridas 
conforme a cor do pássaro

Poemas problemas Renata Bueno Editora do Brasil

Leitura, interpretação, gênero 
textual poema (estrutura/rima), 
raciocínio lógico, quatro operações 
matemáticas

Quem ganhou o jogo? Ricardo Dreguer Moderna
Adição, subtração,estratégias para 
resolução de problemas, inclusão e 
respeito às diferenças

 Registros, desenhos, palitos de 
picolé

Quem vai ficar com o
Pêssego?

Yoon Ah-Hae Callis

Comparação, seriação, alto, baixo,
pesado, leve, maior, menor,

comprido, curto, ordem crescente e
decrescente

Fantoches de palito dos
personagens, objetos para

medições (palitos, contorno de
pés e mãos, régua), gráficos

(medidas do corpo)

Super janelas 1, 2, 3 Todo Livro
Números e quantidades, escrita do 
número por extenso

Material concreto, material 
dourado e jogo de dominó

Tá faltando um dedo! Ana Maria Bohrer Ática

Multiplicação, classificação, 
seriação, inclusão hierárquica, 
correspondência termo a termo, 
base numérica

Lápis de cor, folhas, material de
contagem, folha quadriculada


