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Plano de aula - A ordem dos números 

TEMA: A ordem dos números 

TEMPO SUGERIDO: 1 hora e 40 minutos (em torno de 2 aulas de 50 minutos cada) 

HABILIDADE DA BNCC: (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de 

quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em 

que os números não indicam contagem ou ordem, mas sim código de identificação. 

OBJETIVOS: 

 Reconhecer situações em que os números expressam ordem; 

 Utilizar os números para indicar ordem. 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

 Atividades impressas; 

 Lápis de colorir; 

 Tesoura; 

 Cola branca. 

DESENVOLVIMENTO 

1º momento 

Apresente aos alunos, ilustrações que contenham números indicando ordem. Sugerimos, 

uma fila com crianças, pois é algo bem natural no dia a dia das delas, sendo que volta 

em meia pedimos que formem filas. 

Crie uma estorinha. Diga que o sinal tocou e a professora das crianças pediu que eles 

formassem uma fila para sair da sala e ir para o recreio. 

Faça perguntas como: Para que a professora fez isso? Para que servem as filas? A 

ordem das crianças na fila faz diferença? 
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Explique que a fila serve para organizar, para que saia um aluno por vez, e que os 

números indicam a ordem das crianças para sair da sala. Dessa forma, podemos saber 

quem será o primeiro a sair, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto e último. 
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Uma outra situação que você pode utilizar, é a do pódio em competições, mostrando que 

os números indicam quem foi o melhor, o segundo melhor e o terceiro melhor em uma 

competição. 

Explique que os números que aparecem na figura não indicam quantas medalhas a 

criança ganhou, e nem quantos pontos cada um fez na competição, mas indicam a 

posição da criança entre os melhores. 

Proponha uma atividade para os alunos.: 

 

2º momento 

Proponha uma atividade na qual as crianças deverão montar uma fila de acordo com 

algumas informações. Elas deverão colorir as figuras, recortar e colar em seu devido 

lugar, seguindo a ordem. 
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AVALIAÇÃO: 

A avaliação poderá ser feita a partir da observação da participação e desempenho dos 

alunos durante a aula e na realização das atividades. 

Veja se os alunos compreenderam que os números podem ser usados de diferentes 

formas e uma delas é para indicar ordem, estabelecendo posições entre coisas, pessoas 

ou objetos. 

 

http://www.escolaeducacao.com.br/
https://escolaeducacao.com.br/wp-content/uploads/2020/11/atividade4.jpg

