ATIVIDADE
Matemática – 1ª Série

Coleção Gente Feliz – Matemática
Atividade – 1ª série – 1º Bimestre
Nome da atividade: Fazenda da Vovó

Objetivos Disciplinares:
Utilizar-se da recreação para aperfeiçoar o aprendizado da soma;
Despertar o interesse da matéria através de coisas simples do meio;
Demonstrar que a matemática anda junto com todas as matérias, especialmente o português.
Ensinar a trabalhar em grupo e decidir em grupo.
Objetivos Interdisciplinares:
Estimular o aprendizado com o dia-a-dia;
Estimular a criatividade;
Ajudar o aluno perceber o mundo como um todo.

Material a ser utilizado:
Figuras de animais comuns em fazendas e sítios;
Lápis e borracha;
Folha de formulário;
Quadro negro.

Procedimentos:
Formar grupos de três ou quatro alunos;
Utilize desenhos de 6 animais de fazenda: boi, cavalo, porco, galinha, cachorro, pássaro.
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Dê para cada grupo 5 figuras de animais, não precisando ser uma de cada. Cada grupo ficará
com a mesma quantidade de figuras de bichos, mudando somente a quantidade de animais
diferentes.
Exemplo:
o Grupo 1 : 2 vacas, 1 cavalo, 1 cachorro e 1 porco;
o Grupo 2: 3 peixes, 1 cachorro e 1 vaca;
o Grupo 3: 3 galinhas, 1 vaca e 1 cachorro.

Em seguida entregue uma folha de formulário para cada grupo. Nessa folha os alunos irão
escolher um nome para cada animal que receberam. Escolhidos os nomes, os alunos irão contar
quantos animais de cada espécie receberam e colocar o número na frente de cada espécie no
formulário.

FAZENDA DA VOVÓ
GRUPO ______________________________
VACA: _______________________________
NOMES: _____________________________
CAVALO:_____________________________
NOMES:______________________________
PORCO: ______________________________
NOMES: ______________________________
GALINHA: ____________________________
NOMES: ______________________________
CACHORRO: _________________________
NOMES: _____________________________
PEIXE: ______________________________
NOMES: _____________________________

TOTAL DE BICHOS NO GRUPO:
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Peça para cada grupo preencher a ficha.
Enquanto os alunos preenchem os dados no formulário, desenhe no quadro uma tabela para
apresentar quantos animais há na fazenda da vovó. Se preferir, em vez de colocar a quantidade
de espécies que há na fazenda, utilize os nomes adotados pelos alunos.
Exemplo da tabela no quadro negro:

FAZENDA DA VOVÓ
Espécies

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Total

Vaca
Cavalo
Porco
Galinha
Cachorro
Peixe

Informações ao professor:
Com essa atividade, os alunos poderão praticar de forma divertida e criativa a soma e a escrita.
Aprenderão a decidir coletivamente com os colegas os nomes dos bichos e colocar em prática o
que foi ensinado em sala de aula.
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