
 

ROTEIRO DE ESTUDOS JARDIM II– PROFª CAROLINE MATOS 
     

SEMANA 19  14/09/20 – 18/09/20)     JARDIM II 

Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 

 

Apostila Piaget 

Pág  36 e 37 

 

ORIENTAÇÃO: 

Nesta atividade é 
apresentado o 
gênero textual 

poema, 
incentivando o 

aluno a ter contato 
com diferentes 

gêneros textuais 
que fazem parte 
de seu cotidiano. 
Explore a função 

desse gênero, 
utilizando os 

adesivos 
encontrados no 
final da apostila, 
para decorar a 

página. Observe 
que, no balão da 
página seguinte, 

foi acrescentado o 
nome do ilustrador 

deste material. 
Comente que os 

livros infantis 
possuem autores e 

ilustradores, 
profissionais muito 
importantes para 
criar livros. Para 
formar leitores 
proficientes, a 

leitura das 
imagens é tão 

importante quanto 
a leitura das 

palavras, daí a 
grande importancia 
do ilustrador. Para 
terminar, peça que 
procure e circule 

no poema as 
palavras BALEIA. 
O aluno buscará a 
palavra por todo o 
bloco de texto que 
compõe o poema. 

Incentive-o a 
passar os dedos 

pelas frases, linha 
por linha, sempre 
da esquerda para 

 

Apostila Piaget 

Pág  38 e 39 

 

ORIENTAÇÃO: 

Como o conteúdo 
campo foi 

trabalhado no 
módulo anterior, 

neste módulo 
introduziremos um 

novo ambiente, 
praia. Pergunte ao 
aluno como é estar 

na praia e o que 
encontramos por lá. 

Sugiro uma 
brincadeira: “dia na 
praia”, se possível, 
vistão-se com trajes 
de banho, prepare 
um ambiente com 
guarda-sol, boias, 

brinquedos de 
areia, etc. Para que 

o aluno, de uma 
maneira lúdica, 

replique a vivência 
da praia. 

Após isso, releia 
com o aluno o 

poema da página 
anterior e pergunte 
qual é o ambiente 
que foi abordado 
nele. Peça que 

pinte os ambientes 
desenhados na 

página, desenhe 
diferentes itens 

contidos em cada 
ambiente, em 

seguida completar 
com as palavras: 
praia e campo. 

 

Pág 39 Essa 
atividade trabalhará 

o reconto, com a 
ordenação das 
imagens que 

ilustram a 
sequência do 

poema ouvido. O 
reconto de uma 

história por meio de 
imagens é uma 

 

Apostila Piaget 

Pág 40 e 41 

 

ORIENTAÇÃO: 

Os exercícios de 
psicomotricidade 

fina são de grande 
valia para aquisição 
de maior fluência e 
destreza na escrita 
da letra cursiva. A 

motricidade quando 
cultivada por meio 
de brincadeiras, 

agrega mais 
significado àvida 

das crianças. 

 

Sugiro uma 
brincadeira simples 

com curvas: 

(faça diferentes 
curvas em uma 

folha sulfite, com 
um carrinho peça 
para o aluno que 
passe por cima 

delas, fazendo os 
diferentes 
caminhos) 

 

Após a brincadeira, 
peça que complete 

na apostila as 
curvas que a 
Colherina fez. 

Acessem o jogo “Se 
movimentando com 

os peixinhos” 

https://piagetmaisdi
gital.com.br/jogos-
educativos-online/ 

 

Pág 41 A atividade 
proposta tem como 
objetivo trabalhar a 
estimativa. Peça ao 
aluno que complete 

a apostila, 
observando os 

 

. Apostila Piaget 

Pág 42 

 

ORIENTAÇÃO: 

Antes de iniciar a 
atividade proposta, 
explore a palavra 
CATAMARÃ, que 

consta na 
contextualização 

da página. Ele é o 
meio de transporte 

utilizado pelos 
irmãos Tiemi e 
Tiago, e uma 
retomada do 

conteúdo meios de 
transporte. 

Realizem uma 
pesquisa sobre o 

catamarã. Sua 
origem é polinésia, 

e quando os 
navegadores 
europeus aí 

chegaram por mar, 
se surpreenderam 

com a grande 
velocidade dos 

catamarãs. 
Disponível em 

spiaget.me/4kdx6v 

Brinquem de 
“descobrir palavras 
na baleia” (anexo). 

 

 

 

CADERNO DO 
ALUNO 

Pág 10 e 11 

 

ORIENTAÇÃO: 

Pág 10 

Na atividade peça ao 
aluno que recorte  
quebra cabeça do 

planeta que se 
encontra no final do 

manual e cole na 
página. 

Pág 11 

Relembre a história 
com o aluno  

https://www.youtube.c
om/watch?v=Py3xLT

gZniU&t=15s 

Em seguida, peça 
para que ele reconte 

da sua forma, 
colocando os 
números na 

sequência correta e 
pinte os ratinhos. 

 

. 

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

Pág.6 

Peça ao aluno que 
reconte a história da 
Formiga e da cigarra, 
em seguida pergunte 
com quem o aluno se 

acha parecido e 
porque, depois peça 

que registre na 
página um desenho 

dele com um dos 
personagens. 

Relembrando a 
história:  

https://www.youtube.c
om/watch?v=24iEKw

80ISw&t=29s 
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a direita, será um 
excelente estímulo 

para escrita e 
leitura. 

forma de estimular 
a interpretação de 

texto.  Na página da 
apostila,  convide o 
aluno a observar as 
ilustrações, perceba 

se ele consegue 
associar o nome 
COLHERINA ao 
objeto que ela é. 

Para finalizar, peça 
que coloque os 

números na ordem 
correta dos 

acontecimentos do 
poema e pinte as 

ilustrações. 

 

animais aquáticos, 
com o lápis peça 
que vá marcando 
os animais que já 

contou, para que a 
contagem ocorra 

com sucesso. 
Desafie o aluno 
perguntando, 

quantas dezenas 
há no número 30. 
Para a atividade 
escrita, seria de 

grande valia 
escrever as letras  
em papeizinhos 

para melhor 
organização e 
montagem da 

palavra. Após o 
término, deixe-o 
analisar qual é a 

rima ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILINGUAL 
PROJECT   

MATHEMATICS 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=nT
1rLUorhEc&list=PL
ILuVNnGq1i0Pz2R
1zCGgLZsguARY
MvNy&index=16 
 

PAGES: 

 
 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SOCIAL STUDIES 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=m
Wywe8s4nbc&list=
PLILuVNnGq1i0Pz
2R1zCGgLZsguAR
YMvNy&index=35 

 

PAGES: 

 
  BILINGUAL 

PROJECT  

SCIENCE 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=zg
Jle_VO7Gk 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=V6
DS4pUQpSY&t=3s 

 

PAGES: 

 
  BILINGUAL 

PROJECT  
MATHEMATICS 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=54
LGszEo0Qg&list=P
LILuVNnGq1i0Pz2
R1zCGgLZsguARY

MvNy&index=28 
 

 

PAGES: 

 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SOCIAL STUDIES 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=rEbrwAI

EDRI 

 

PAGE: 

Depois de assistir ao 
vídeo peça ao aluno 
que pinte o CASTLE 

e brinquem de 
QUEEN (rainha), 

KING (rei), 
imaginando que a 

casa de vocês é um 
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Na aula do teacher 
Vitor, o aluno 
conhecerá duas 
novas palavras 
que são de grande 
valia, TALL and 
SHORT (alto e 
baixo). Na primeira 
atividade, peça ao 
aluno que se 
desenhe ao lado 
da teacher, 
pergunte: “the 
teacher is tall or 
short than you?” (a 
professora é mais 
alta ou mais baixa 
que você?), na 
outra atividade, 
peça ao aluno que 
desenhe ele e 
alguém menor que 
ele. 

 

 

Depois de assistir 
à aula de hoje com 
o teacher Vitor, 
peça ao aluno que 
se desenhe ao 
lado da treehouse, 
em seguida na 
outra página, peça 
que ligue o boy e o 
bear nas suas 
devidas moradias.  

  

 

Ainda lincando 
nossas aulas 

online do Piaget, 
vamos trabalhar os 

farm animals já 
conhecidos pelos 

alunos.. Na 
primeira atividade, 
peça ao aluno que 
pinte os animals e 
ligue-os à farm. Na 
segunda atividade, 

assistam: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=pZ

w9veQ76fo 

Em seguida, na 
apostila, peça que 
desenhe um LAKE 
(lago) em volta dos 

ducks.  

  

Depois de assistir 
à aula do teacher 
Vitor, pegue dois 
copos, um encha 
de agua e outro 
deixe vazio, 
pergunte ao aluno 
qual dos dois está 
FULL (cheio)  e 
qual está 
EMPTY(vazio).  
Em seguida, peça 
ao aluno que 
desenhe biscoitos 
no pote esquerdo 
para que ele fique 
full, e outro deixe 
em branco para 
demonstrar o 
empty. Na outra 
atividade, peça ao 
aluno que faça 
bolinha de papel 
crepom branco, se 
possível, se não  
com papel sulfite, 
e cole todas no 
pote de popcorn 
esquerdo e o outro 
ficará empty. 

 

SUGESTÃO: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=V7
Ds6-rnvi0 

   

castle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTA 

RES – PRÉ 
ALFABETIZA 

ÇÃO  

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 

 

INGLÊS PIAGET- 

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 
 

APOSTILA PIAGET- 
 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 
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ANEXO – jogo “Descobrir palavras na baleia” 

 

 Imprima as imagens abaixo 

 Recorte-as e cole em um papel mais rígido  

 As silabas devem ser embaralhadas e colocadas viradas para baixo 

 O aluno vai virando até três baleias de cada vez e tentando formar alguma palavra. 

 Quando a palavra for formada o aluno deverá anotar na página. 

 Se possível jogue com o aluno, um de cada vez, assim tornará a brincadeira mais interessante. 
 
 
 
 

 


