
 

Folheto criado pelas Escolas Públicas 
de Marlborough 

 

 

 

Escolas 

Públicas de 

Marlborough 

 

Atividades de MATEMATICA 
fantasticas, incluindo  
websites, jogos, apps, e more! 

A Matematica no 
Verão Adianta! 

Livros de Matematica para o 
Verão 

Na biblioteca local há muitos livros com figura para ensinar varias 
habilidades de matematica. Há alguns bons titulos separados por 
topicos: 

. Chance, Probabilidade, Graficos, e Dados 

Do You Wanna Be? Your Chance to Find Out about 
Probability by Jean Cushman 

Adição 

Addition Annie by David Gisler 

Imogene's Antlers by David Small 

Math Potatoes: Mind-stretching Brain Food by Greg Tang 

The Mission of Addition by Brian Cleary 

Divisão 

Amanda Bean's Amazing Dream by Cindy Neuschwander  

The Little Mouse, The Red Ripe Strawberry and the Big 
Hungry Bear by Audrey Wood 

The Pigeon Finds a Hot Dog! By Mo Willems 

Dinheiro 

The Big Buck Adventure by Shelley Gill and Deborah Tobola  

Once Upon A Dime by Nancy Kelly Allen 

Sold! A Mathematics Adventure by Nathan Zimelman. 

Subtração 

The Action of Subtraction by Brian Cleary 

Multiplicação 

Anno' Math Games by Mitsumasa Anno 

The Best of Times: Math Strategies That Multiply by Greg 
Tang 

 

Maneiras Divertidas para Evitar 
Regressão no Verão! 

Durante os meses de diversão do verão, as crianças 
tendem a esquecer de algumas habilidades 
acadêmicas aprendidas durante o ano escolar. Ajude a 
sua criança a evitar a regressão no verão pode ser 
facil e muito divertido. Os jogos de matematica são 
uma boa maneira para ocupar sua criança enquanto 
mantem ccom as habilidades em dia no verão. Leia 
para ter ideias! 

 

Hora de Atividade de Matematica 
Recomendada Diariamente 

 Estudantes que estão entrando no Pre K, K e 1a 
série– no minimo de 5 minutos 

 Estudantes que estão entrando na 2a série – no 
minimo de 10 minutos 

 Estudante que estão entrando na 3a série – no 
minimo de 15 minutos 

 Estudantes que estão entrando na 4a e 5a série-  
minimo de 20 minutos 

http://www.tomfolio.com/mall/BarbsTeachingHelp/bookdetails.asp?book=5380


 

Automaticidade Apps, Apps, e 

Mais Apps... 

Matemata esta em  

Todos os Lugares! 

Na Rua 

As Viagens são otimas para praticar as habilidades de 
matematica de uma maneira divertida.   

Ache o Número – crie uma tabela listando numeros e /ou 
numero de palavras de 1 -100.  

Faça com que a sua criança procure por sinais que 
contenham numerous de palavras ou numerais e tente 
acha-las todas.  POr exemplo, “Combinação Dois por 
Um” ou “Restaurante 99.” Um, Dois e 99 pode ser 
checados. 

Placa de Carros – Faça com que cada pessoa do carro 
escolha uma placa e escrever os números. Compare os 
numeros para decidir qual a placa que tem a maior soma 
ou produto. 

Na Cozinha 

Cozinhar é uma boa maneira para praticar as habilidades 
de matematica. Deixe sua criança medir os ingredientes. 
Mostre para sua criança como mede um copo, e depois 
faça ele/ela estimar quantos copos encheria uma vazilja 
de leite. Pratique os numerous no trigo. 

Jantar Fora 

Quano você for para o restaurant, mantenha o cardapio 
para praticar as habilidades de dinheiro. Ache o item 
menos caro, e depois o item mais caro.  Pegue dois 
valores de preço ($5 e $10) e peça para sua criança achar 
no menu os itens que custam esse valor juntos. 

Na Praia 

Pratique traçar numerous na areia molhada.  Escreva os 
problemas de adição e subtração em diferentes lados em 
uma bola de praia. Jogue a bola para frente e para tráz. 
Dê um passo para tráz depois de cada jogada e a 

primeira pessoa que joga a bola é para resolver um dos 
problemas. 

 

  

As pesquisas mostram que o redizer 
rapido dos fatores de matematica 
(automaticidade) e  um passo para o 
sucesso em todas as areas de matemat-
ica. A melhor maneira para ajudar a 
sua criança com a matematica elemen-
tar e  ajuda-la a dominar os fatores 
basicos de adiça o, subtraça o, multi-
plicaça o e divisa o.  

   

Maneiras divertidas para engajar 
sua criança em participar dos 

fatores de matematica 

A internet tem alguns recursos excelentes 
para desenvolver a automaticidade dos 
fatores de matematica. Tente alguns das lis-
tas dos websites aqui e veja o qual a sua cri-
ança gosta mais! 

www.sumdog.com 

www.xtramath.org 

www.arcademicskillbuilders.com 

www.tutpup.com 

www.playkidsgames.com 

www.fun4thebrain.com 

www.arcadediner.com 

www.multiplication.com 

www.brainormous.com 

Apps no cellular são outra maneira de manter 
as habilidades de matematica das crianças em 
dia! Aqui estão alguns ganhadores. 

Basic Math Deluxe 

Bubbling Math 

Alien Kids Math 

Epic Math 

Pizza Fractions 

Counting Coins 

 

Otimas Atividades 

de Matematica 

Divirta-se na noite de jogos da familia! Jogos 
de cartas e dados podem ser divertidos para a 
familia toda.  

Guerra dos Fatores 

Regras: Dê um numero igual de cartas para cada joga-
dor. Mantenha cartas olhando para baixo. O primeiro 
jogador vira 2 cartas e adiciona-as. O proximo jogador 
vira 2 cartas e adiciona-as também. (Todas as cartas 
com face valem 10). O jogador que tiver a resposta ma-
ior pega as cartas. Se ambos os fatores forem de mes-
mo valor, então cada jogador coloca 3 cartas viradas 
para baixo e vira outras 2 cartas: a maior soma ganha!  
Variação: Ao invés de adição, subtraia ou multiplique.  

 

http://www.sumdog.com
http://www.xtramath.org
http://www.arcademicskillbuilders.com
http://www.tutpup.com
http://www.playkidsgames.com
http://www.fun4thebrain.com
http://www.arcadediner.com
http://www.multiplication.com/games-
http://www.brainormous.com/online/loader_multiflyer.html

