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A história dos números  

 

Olá, Professores! 

Nessa publicação, sugerimos ao estudante assistir a um vídeo sobre o surgimento dos 
números, acessando o link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=s3GJqhX4Dwo&feature=emb_title 

Após assistir ao vídeo, foi proposta a atividade a seguir. 

1. Responda às questões sobre o vídeo. 

 Por que surgiu a necessidade de se criar os números? 
 Como os homens faziam para contar quando os números ainda não existiam? 
 Escreva 3 usos dos números no nosso dia a dia. 

 

ORIENTAÇÕES: 

Segue uma sugestão de vídeo acessível em Libras com a história dos números: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5R9CoQlSn0 

Os estudantes poderão responder as questões acima de forma oral, por sinais, ou através das 
pranchas de comunicação alternativa e/ou utilização da Tecnologia Assistiva, como 
engrossadores de lápis, facilitador palmar, tablets e celulares, utilizando pranchas de 
comunicação digital como LIVOX, FALA FÁCIL, FALAÊ, LET ME TALK, VIRGÍNIA AJUDA, 
AUTISMO IMAGEM E DISCUSSÃO, disponíveis no catálogo games e sites assistivos, que pode 
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ser baixado no site do Portal da Educação, e o adulto o auxiliará com o registro caso seja 
necessário. 

http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo
_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf 

 
2. Usamos os números para resolvermos problemas do nosso dia a dia. Vamos tentar? 

  
 Você tem 24 lápis de cores sortidas e tem dois estojos. Você quer arrumar os 

lápis para que fique a mesma quantidade nos dois estojos. Faça o desenho de 
como ficariam os estojos. 

 Quantos lápis ficaram em cada estojo? 
 Agora, conte como você conseguiu resolver a situação acima. 

 

Sugerimos o material a seguir com orientações sobre como trabalhar as operações matemáticas 
em Libras com crianças Surdas:  
https://pep.ifsp.edu.br/images/PDF/CSP/documentos-sociopedagogicos/Matemtica---Operaes.pdf 
 
A utilização do material concreto, neste caso, os lápis e os estojos, pode auxiliar bastante a 
compreensão do conceito matemático para crianças autistas, Cegas ou com deficiência 
intelectual. Outro recurso concreto que pode auxiliar é uma tábua da divisão, como esta, da 
metodologia Montessori, mostrada neste vídeo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=98sKINK6-2M 
 
 
O conteúdo da questão também pode ser trabalhado através de jogos e aplicativos que 
aumentam o engajamento da criança com a atividade, por exemplo, o MATH DUEL e TOON 
MATH, cujas descrições podem ser encontradas no Catálogo de Games e Sites Assistivos da 
Secretaria de Educação do Recife, disponível em: 
http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/sites/default/files/arquivos_informativos_home/este_catalogo
_de_aplicativos_assistivos_r02_ab_11_09_19.pdf  
 

Comentários sobre as adaptações: Gerência de Educação Especial 

 

Todas as sugestões deste bloco de atividades devem ser previamente avaliadas pelo 
professor da turma e/ou do professor do Atendimento Educacional Especializado, e não 
excluem outras adaptações individuais e atividades que venham a ser orientadas por 
esses profissionais. 


