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ANTES DE LER O LIVRO

1. Os números no dia a dia – roda de conversa e registro
Para introduzir o livro aos alunos proponha a eles 

as perguntas apresentadas na contracapa e no título:
• Quantas gotas tem a chuva?
• Quantos As tem no seu nome?
• Quantas estrelas tem no céu?
• Quantos números você consegue escrever?
Deixe-os responder livremente e anote as hipó-

teses da turma na lousa. Em seguida, pergunte a 
eles: para que usamos os números em nosso dia a 
dia? Leve-os a identificarem situações diversas. Se 
necessário, auxilie-os sugerindo algumas opções 
como: ver as horas; saber o dia do mês; o preço 
dos produtos; quantidades de ingredientes em uma 
receita... Peça a eles que registrem essas situações 
diversas da forma como conseguirem, produzin-
do uma lista de situações ou desenhando-as. Você 
pode auxiliá-los, registrando a lista na lousa para 
que copiem.

2. Capa e contracapa – elaboração de hipóteses
Analise com a turma a capa e a contracapa do li-

vro, buscando identificar qual história irão encon-
trar dentro do livro. Pergunte o que significam os 
números que aparecem espalhados pela ilustração 
e dentro da palavra “chuva”. Proponha a pergunta 
que fecha o texto de contracapa: “Será que núme-

ros são sempre números?”. Permita que respondam 
livremente formulando hipóteses. Anote-as na lou-
sa para que, depois da leitura do livro, elas sejam 
retomadas e analisadas coletivamente, verificando 
o que se confirmou e o que se revelou diferente.

3. O que dá para contar? – análise e desenho 
Observe com os alunos as páginas 8-9 e 10-11. 

Discuta se é fácil responder às perguntas feitas nes-
sas páginas. Então, pergunte o que mais é tão fácil 
de contar quanto os números do elevador. Permi-
ta que exemplifiquem livremente, identificando 
e contando. Depois, questione o que é difícil de 
contar, assim como as estrelas. Novamente, deixe 
que identifiquem e justifiquem por que é difícil 
de contar. Então, proponha a eles que façam dois 
desenhos: o primeiro registrando coisas que conse-
guem contar; o segundo, expondo coisas que não 
conseguem contar. Reserve um momento para que 
a turma compartilhe seus desenhos e comentem a 
produção dos colegas.  

DEPOIS DE LER O LIVRO

1. Perguntas e respostas – hipóteses e pesquisa
Retome o livro com os alunos e proponha a eles 

que, coletivamente, respondam às perguntas fei-
tas na obra. Discuta o que conseguem responder 
com precisão e o que não conseguem. Então, pro-
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ponha que, em grupos, tentem pesquisar as res-
postas para o que não conseguem responder com 
precisão. Acompanhe a busca por informações e 
reserve um momento para discutir os dados en-
contrados. Os alunos deverão concluir que alguns 
dados não estão disponíveis (como o número de 
tubarões no mundo), outros possuem estimativas 
(como o número de estrelas), outros terão uma 
resposta precisa (como a ausência de dentes no 
tamanduá). Converse com eles sobre a dificulda-
de de contar o que existe em grande quantidade e 
analise coletivamente outros exemplos, conheci-
dos deles ou sugeridos por você. Então, crie com 
a turma novas perguntas e ilustrações para esses 
itens e proponha o desafio de responder a essas 
perguntas para outras turma da escola, exibindo a 
produção em um mural.

2. Situações de uso – analisando os exemplos do livro
Releia o livro coletivamente, perguntando o que 

os números representam em cada situação: con-
tagem, distância, tempo. Discuta o que mais os 
números podem representar verificando se identi-
ficam: medições (massa, volume, altura etc.), valo-
res. Peça a eles que pesquisem imagens que tenham 
números, trazendo-as para serem analisadas em 
aula. Você também pode trazer algumas imagens 
como: placas de carro, folhetos de produtos com 
preços, números de telefone, embalagens de pro-
dutos (peso, nutrientes) etc. Com toda a turma, 
analise o que foi reunido e discuta o que o número 
representa em cada situação dessas. 

3. De olho na imagem – análise e produção 
Peça aos alunos que observem as ilustrações do 

livro e analisem como os números aparecem nelas. 
Discuta: os números são apenas números nessas 
imagens? Caso não identifiquem, evidencie como 
os números se transformam em elementos diver-
sos: gotas de chuva, estrelas, pelos, roupa etc. Re-
tome as duas perguntas finais do livro: “Números 
são sempre números? Ou o que mais eles podem 
virar?”. Promova uma reflexão coletiva e selecio-
ne com a turma as ideias mais criativas, propondo 
que as desenvolvam, concretizando-as de alguma 
forma. Alguns exemplos: números podem virar 
música – os alunos podem criar e gravar músicas; 
números podem virar desenhos – os alunos podem 
produzir uma exposição a partir de desenhos que 
criarem; números podem virar comida – os alunos 
podem participar de uma oficina de culinária. 

4. Quem eu sou? – produção textual 
Releia com os alunos a biografia de Renata Bue-

no na página 36 do livro. Discuta com a turma 
como a autora usou os números em sua biografia. 
Então, proponha a eles que criem um texto falan-
do de si mesmo utilizando números, assim como 
fez Renata. A proposta é que se apresentem nesse 
texto, dizendo quem são, contando coisas sobre 
suas vidas e gostos pessoais, mas sempre destacan-
do os números. Reserve um momento para que 
compartilhem seus textos. A produção da turma 
pode ficar exposta na sala ou em um espaço ade-
quado da escola.
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