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Relação de quantidades 

Olá, Professores! 

Nessa atividade, sugerimos aos pais, mães e/ou responsáveis que 
providenciem copos descartáveis ou de plástico para trabalharem, de 
forma lúdica, a noção de numeral, relacionando-o à quantidade. Em cada 
copo há um numeral e um quantitativo de bolinhas, que poderá ou não 
corresponder ao que fora escrito no fundo do copo. A criança irá comparar 
a quantidade de bolinhas de papel que serão colocadas dentro do copo ao 
numeral que está escrito em cada um deles. A proposta é que seja um 
momento prazeroso e de muita interação.  

 

ORIENTAÇÕES: 

Sugerimos que o professor confeccione ou oriente a família a fazer um joguinho 
de numerais em Braille com EVA ou papelão, onde as células sejam vazadas 
para serem preenchidas com o padrão numérico Braille. As próprias bolinhas 
podem ser utilizadas como material para contagem da quantidade e associação 
aos numerais formados:  

  

SUGESTÕES DE ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA 
ESTUDANTES PÚBLICO – ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ATIVIDADE DE 14 DE SETEMBRO 
Educação Infantil – Grupos IV e V



Descrição das imagens: à esquerda, uma célula Braille com o 
símbolo de numeral (deve ser colocado antes das outras células 
para avisar que são números e não letras), e à direita a série de 
numerais de 0 a 9 em Braille. 

 

Também sugerimos que todas as crianças possam 
conhecer e trabalhar com os numerais em Libras, associados às quantidades: 

 

Descrição das imagens: à esquerda, sinais em 
Libras dos numerais cardinais, ordinais e 
quantidades. À direita um exemplo de 
facilitador palmar para uso em celular. 

 

Além de bolinhas, o adulto pode fornecer contadores diversos. Crianças autistas 
podem se interessar por carrinhos, bonecos, e estes podem ser usados para 
contar também, caso prendam mais sua atenção. Crianças com mobilidade 
reduzida podem trabalhar esse conteúdo usando jogos de celular ou tablet que 
possam operar por meio de tecnologia assistiva, tais como esse: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appquiz.Baby_Numbers  



 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. 


