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GUIA PARA OS PAIS - MATEMÁTICA NA EdN

Na Escola das Nações, o currículo de Matemática se baseia em pesquisas atuais e melhores práticas no ensino da 
disciplina. O nosso currículo está alinhado aos Common Core State Standards de matemática. Ele implementa e reforça 
o uso de uma metodologia conceitual para o ensino de conceitos com profundidade e compreensão, e não apenas 
solicitando aos alunos que apliquem procedimentos de forma rotineira. 

Em 2013, o Conselho Nacional de Supervisores de Matemática (NCSM) emitiu uma declaração sobre o uso de materiais 
manipulativos em sala de aula com o objetivo de melhorar o rendimento dos estudantes. “Para desenvolver a proficiência 
de cada aluno em matemática, líderes e professores devem integrar, de forma sistemática, o uso de materiais manipulativos 
físicos e virtuais em sala de aula, em todos os níveis.” (NCSM, 2013). Em nossa Escola, as estratégias de ensino empregam 
modelos visuais e manipulativos em uma abordagem que engloba o Concreto - o Representacional - e o Abstrato (CRA), 
para ajudar os alunos a fazer conexões entre manipulativos concretos e ideias matemáticas abstratas. Os estudantes 
discutem e compartilham ideias, investigam e aprendem os padrões especificados no currículo com foco nas prioridades 
de ensino dos Common Core State Standards.

Ajudando seu filho a aprender fora da escola
Pesquisas indicam que o envolvimento dos pais nas tarefas escolares dos filhos é uma ótima influência para o sucesso 
em sala de aula. Entretanto, estar envolvido não significa fazer a lição de casa do filho no lugar dele. Especialmente em 
matemática, há algumas práticas que recomendamos para suporte em casa, e outras que devem ser evitadas. Leia o que 
DEVE e o que NÃO DEVE ser feito.

O que deve ser feito
• Aproveitem as oportunidades para fazer com que seu filho enxergue a matemática em todos os lugares: hora, 

calendário, maior, menor, mais, menos, mudanças, receitas, classificação e medição de objetos.
• Contem na ordem normal e de trás para frente (com ritmo), conte pulando números.
• Utilizem jogos – especialmente com dados/dominós.
• Sejam pacientes. Deixem seu filho pensar!
• Estabeleçam um local adequado para fazer a lição de casa.
• Quando seu filho pedir ajuda, ofereçam orientações, não a resposta.
• Os Senhores podem ajudar na lição de casa ou verificá-la ao final, mas não pensem que ela deve ser entregue perfeita 

com todas as respostas corretas. Permitam que seu filho cometa erros e leve dúvidas para a sala de aula.
• Tentem pensar em como a matemática é ensinada ao seu filho e não ensine a ele estratégias nem atalhos que possam 

confundir a abordagem empregada pelo professor. Conversem com o professor e saibam como os Senhores podem 
ajudar.

• Peçam ao seu filho que justifique determinada etapa na resolução de um problema (deixem-no tentar achar o erro), 
ou que lhes explique a lição de casa.

O que não deve ser feito
• Não respondam PELO seu filho. Sejam pacientes. Deixem-no pensar!
• Não lhe ensinem algo novo em nível abstrato. Se ele não consegue resolver uma questão, deixem que leve a dúvida 

para a sala de aula.
• Não pratiquem as operações por repetição, passando mais exercícios do que os solicitados pela Escola.
• Não matriculem seu filho em métodos que se baseiam em princípios de comportamento e treinamento.
• Não demonstrem ansiedade nem frustração com a lição de casa dele. Tranquilizem seu filho e enviem um bilhete ao 

professor, se necessário. 

Se seu filho precisa de suporte em casa
Não hesitem em conversar com o professor do seu filho e perguntar como os Senhores podem ajudá-lo em casa. 
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Certifiquem-se de que o suporte prestado seja compatível com as necessidades dele. A melhor forma de começar a ajudar 
seu filho é considerar as sugestões do professor sobre atividades ou jogos que podem ser feitos em casa e que vão ajudá-
lo a desenvolver algumas habilidades de matemática.

Os Senhores também podem utilizar inúmeros recursos disponíveis na internet.  Esses recursos incluem vídeo-aulas, 
exercícios e jogos. Peçam algumas sugestões ao professor. A Escola é assinante de dois websites com diversos exercícios 
para crianças, incluindo problemas matemáticos e atividades.
IXL (para Grades PreK a 9) – www.ixl.com/signin/nations
Mathletics (Grades 1 a 5) - http://www.mathletics.com

Se seu filho deseja aprender outros assuntos em casa
As crianças aprendem de formas diferentes e em ritmos diferentes. O nosso currículo abrange conceitos essenciais e pontos 
principais do Common Core Standards de matemática, mas sempre há espaço para trabalhar o raciocínio e aprofundar 
o conhecimento das crianças se elas demonstrarem estar prontas. Conversem com o professor do seu filho sobre esse 
assunto.  Se a criança está pronta para avançar em casa, peçam sugestões de recursos que podem ser utilizados.

EDUCAÇÃO INFANTIL

As experiências com matemática na primeira infância se concentram em números (o que inclui números inteiros, operações 
e relações), geometria, relação espacial e medidas, com mais tempo dedicado aos números do que a outros assuntos. 
Os objetivos do processo matemático devem ser integrados a essas áreas de conteúdo. - Mathematics Learning in Early 
Childhood, National Research Council, 2009

Pre-Kindergarten
Seu filho vai se concentrar em duas áreas mais importantes. A primeira é a contagem. A segunda é o conhecimento dos 
números e do que eles representam, conectando quantidades a um nome e a um numeral escrito. Os alunos aprenderão 
identificar e trabalhar com formas e com padrões visuais. As atividades dessas áreas incluem as seguintes.
•    Contar na sequência correta.
• Contar com correspondência um a um.
• Contar quantos objetos estão em um grupo.
• Comparar dois grupos de objetos para identificar qual deles tem mais ou menos que o outro.
• Reconhecer numerais e representar uma quantidade de objetos com um numeral escrito até 10.
• Entender a adição como soma de quantidades e a subtração como diminuição de quantidades, utilizando materiais 

concretos
• Quebrar números menores de 5, ou iguais a 5, em mais de uma forma (por exemplo, 5=2+3, 5=1+4)
• Compreender perguntas matemáticas como “quanto?” e “o que vem depois?”
• Descrever objetos no ambiente, empregando nomes de formas.
• Reconhecer e estender padrões visuais.

Exemplos dos conteúdos trabalhados no Pre-kindergarten
• Contar objetos e dizer quantos há.
• Representar um número de objetos com o nome adequado e os numerais até 10.
• Reconhecer e estender padrões visuais.
• Compor e decompor quantidades até 5 de formas diferentes.
• Nomear formas corretamente, independentemente do tamanho.


