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Preparação   para   a   Primeira   Série:  
Adicionar   e   subtrair   fluentemente   até   5,   incluindo   o   zero.  

 
Visão   Geral   do   Estudo   da   Matemática   no   Verão   e   Dicas   de   Prática  

 
Bem-vindos   ao   estudo   da   matemática   no   verão!   Assim   como   os   alunos   se   beneficiam   da   leitura   de  

verão,   eles   também   se   beneficiam   do   envolvimento   em   atividades   de   matemática.   Saber   adição,   subtração,  
multiplicação   e   divisão   é   realmente   importante   na   matemática.   Quando   os   alunos   conhecem   os   fatores   da  
matemática   eles   alcançam   sucesso   a   um   nível   mais   elevado.   Sem   automatizar   os   fatores,   as   crianças   ficam  
“perdidas   na   matemática,”   especialmente   quando   elas   chegam   no   ensino   fundamental   II   ou   no   ensino   médio.   

 
Quanto   tempo?    Pesquisam   comprovam   que    apenas   10   minutos   por   dia    podem   aumentar   a   fluência   de   uma  
criança   no   que   diz   respeito   aos   fatores!  
 
Precisa   de   Ajuda   Extra?    Se   você   não   sabe   por   onde   começar   a   praticar,   favor   entrar   em   contato   com   o(a)  
professor(a)   do(a)   seu(a)   filho(a).   Você   também   pode   usar   os   recursos   de   Prática   e   Vocabulário   de   outra   série  
para   encontrar   o   nível   de   aprendizado   “correto”   de   seu(a)   filho(a).   
 

 Link   para   Prática   do   Próximo   Ano  
 

Vocabulário   em   inglês        Vocabulário   em   espanhol  Vocabulário   em   português  
 

 

Jogos   Com   Materiais  
Jogo   do   Mais   0   Mais   1    

Jogo    de   Adição   até   5   

Jogo   do   Menos   0   Menos   1   

Subtração   até   5   

Kaboom!  

Torres   de   Potência  

Derrame   o   Copo  

Jogos   com   Ursos  

Jogos   com   Dados   e   Cartas  

Corrida   para   o   Sol  

 
 

Jogos   Sem   ou   com   Pouco   Material  
   Qual   é   a   Expressão?  

Jogos   para   Construir   a   Compreensão   dos  
Números   

Amarelinha   

Balões   de   Água   

   Atividades   no   Parquinho  

 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1EvsFSr_YMNhJdk86F6C_7Wdkb2_4bWHm
https://drive.google.com/open?id=18qd_qGW0bcTKpkmWz_TzdMSEjneGE_XW
https://drive.google.com/open?id=1PEKEYvTYn7rQhRpC0FG69aVzFfgGo06J
https://drive.google.com/open?id=14jLLTV_weyNtp47v3pZ3zhzQ3rphJN_c
https://www.dropbox.com/sh/gsbxpae5bap7ks4/AACgxtKbZD7X2q7ZWqWfxLnea/Addition/Plus%200%20and%20Plus%201?dl=0&preview=Plus+0+And+Plus+1+(color)+A.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/gsbxpae5bap7ks4/AAAlV9b1BH42oq5akUUs-Duea/Addition/Add%20Within%205?dl=0&preview=Adding+Within+5+(color)+A.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/gsbxpae5bap7ks4/AACqwYQVKn8jXZgGITwPfNPDa/Subtraction/Subtracting%200%20and%201?dl=0&preview=Subtraction+Board+1_1.3_SPACE.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/gsbxpae5bap7ks4/AAD6t0FHcxr6CzXF1LaQ36IMa/Subtraction/Subtracting%20within%205-%20Subtracting%20from%205?dl=0&preview=Subtraction+Board+1_1.6_SPACE.pdf&subfolder_nav_tracking=1
https://drive.google.com/open?id=1y6tWUTKSRskJWyAfBF0YZqijfeto2xXB59jiFX74HP4
https://drive.google.com/open?id=1Ea3x57epnhXxNw7ICvSq1aGE-PGWfl4NR3dPcef-K8I
https://drive.google.com/open?id=1oBIVvIHdyfTf11rzreHfLrbfi8aOWlyfrjbYQdLkwCI
https://drive.google.com/open?id=1rLyO2KOZuMG2o6NMo7GSbkuBl-EX-7j0zx7eD1oK8Vo
https://drive.google.com/open?id=1z9ZEzAi4RLjEG7UQLqc8smj7fBGFdDOc
https://drive.google.com/open?id=1gZK-qSJesgdpIiM5qRijmhpLSjBZxdujGCxKNyeMv6g
https://drive.google.com/open?id=1KyMsxPIz18S-KVSfJrQqU-lo7DrlHL3xpKlvKPHhieQ
https://drive.google.com/open?id=1lMhaw97sBsWjPMibYLuIguIzd7G0o7uoIa5eTtDVQ-Q
https://drive.google.com/open?id=1lMhaw97sBsWjPMibYLuIguIzd7G0o7uoIa5eTtDVQ-Q
https://drive.google.com/open?id=1IV-NhI9lWN59lyknFgSBaXQ_KvtcUgmMlQ5K29PDuHM
https://drive.google.com/open?id=157QqjezpAGpzlGuQPx-pMa8raRUrZaEaMur0aGXFp9k
https://drive.google.com/open?id=1djDQBqx-a8Nt5wAM85Tl7YeXhrI8z24mcjSctNHoMBo


/

 
    

Os   professores   ensinam   aos   alunos   estratégias   de   aprendizagem   dos   fatores   de   adição   e   subtração.  
Segue   abaixo   uma   lista   com   algumas   estratégias   que   os   alunos   aprendem   na   escola   para   se   tornarem   fluentes  

nos   fatores   de   matemática.  
 

Progressão   da   Prática  Exemplos  Estratégia  

Adicionar   0  3   +   0  A   resposta   é   o   mesmo   número  

Adicionar   1  2   +   1  A   resposta   é   o   próximo   número  

Adicionar   até   5  3   +   2  Conte   a   partir   do   número   grande  
 

Subtrair   Zero  3   -   0  A   resposta   é   o   mesmo   número  

Subtrair   Um  2   -   1  A   resposta   é   o   número   anterior  

Subtrair   Números   de   si  
mesmos  

2   -   2   A   resposta   é   0.  

Subtrair   até   5  4   -   2  Use   os   fatores   de   adição   relacionados   (2   +   2   =  
4).  

 
Por   favor,   não   deixe   de   procurar   o   coach   de   matemática   da   sua   escola   caso   tenha   dúvidas:  

 
 

              Barbieri:   Melissa   Cacciapaglia    mcacciapaglia@framingham.k12.ma.us  
Brophy:   Michelle   Murphy    mmurphy@framingham.k12.ma.us  

              Dunning:   Lauren   Walton    lwalton33@framingham.k12.ma.us  
Hemenway:   Sara   Carr    scarr@framingham.k12.ma.us  

         King:   Erin   Stillman    estillman@framingham.k12.ma.us  
McCarthy:   Katie   O’Neil    kmcgrath1@framinghma.k12.ma.us  

              Potter   Road:   Michelle   Thomas    mthomas@framingham.k12.ma.us  
         Stapleton:   Nicole   Czarnowski    nczarnowski@framingham.k12.ma.us  

Wilson:  Julie   Holt    jholt@framingham.k12.ma.us  
 
 

Translations   are   provided   by   FPS.   Translators   are   not   responsible   for   the   content   of   the   document.   -ARMO   –   06/04/2020-PORTUGUESE  
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