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Apostila Piaget 

Pág  30  

 

ORIENTAÇÃO: 

Nesta atividade, 
apresentamos as 
letras do alfabeto 

em libras 
(linguagem 

brasileira de sinais), 
acessem o vídeo 

que preparei e junto 
do aluno 

acompanhem os 
movimentos das 

letrinhas. 

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

8iES5cmLU 

 Em seguida, peça 
que o aluno diga 
por sinais o seu 
nome com sua 

ajuda, se preciso. É 
importante salientar 
que esse momento 

deverá ser 
prazeroso e que o 

intuito não é de 
ensinar o aluno os 
sinais, mas fazê-lo 

vivenciar uma 
aprendizagem 

diferente.  

Na apostila, peça 
ao aluno que 

escreva o nome e 
em seguida, pinte o 

sinal 
correspondente a 
cada letra de seu 

nome. Se possível, 
grave o aluno 

dizendo seu nome 
em sinais e me 

envie pelo e-mail 
(jardim2@colegioint

eragir.com.br) 

Sugestão de vídeo 
para enriquecer a 

aula: 

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

YBs6Q2ses  

Também há um 
jogo chamado 

 

Apostila Piaget 

Pág 31                 

 

 ORIENTAÇÃO: 

Essa atividade 
matemática, tem 
como objetivo 
introduzir o conceito 
de tirar, ou seja, a 
operação de 
subtração. 

Se possível, realize 
com o aluno uma 
brincadeira 
semelhante á 
descrita na apostila, 
espalhe bolinhas ou 
bexigas em um 
ambiente e peça ao 
aluno que pegue 
quantas conseguir 
em um tempo 
determinado por 
você. Depois que 
encher seu 
recipiente (que 
pode ser um saco 
ou balde), peça que 
conte as bolas, as 
quais deverão ser 
colocadas em outro 
recipiente para que 
não se espalhem. 
Após essa 
contagem, diga que 
somente as bolas 
de determinada cor 
(de preferencia 
verde, pois é o jogo 
do limão), poderão 
ser consideradas; 
portanto, o aluno 
deverá retirar de 
seu montante as 
outras cores. Nesse 
momento o objetivo 
é fazê-lo perceber 
que, quando se 
retira, a quantidade 
diminui. 

Após a brincadeira, 
o registro na 
apostila poderá ser 
facilmente 
executado. Faça-o 
entender que, para 

 

. Apostila Piaget 

Pág 32 e 33 

 

ORIENTAÇÃO: 

Nesta atividade, o 
aluno se deparará 

com a canção 
escrita na forma 

cursiva.  

Sugiro que você 
escreva a canção 

numa folha na 
frente do aluno, 
afim de que ele 

possa observar sua 
escrita e perceber 
que para que ela 

aconteça, a caneta 
ou lápis não deve 

ser retirado do 
papel enquanto a 

palavra não 
terminar, e que 

também as curvas 
tem uma ordem e 
sentido. Crie falas 

que auxiliam o 
aluno na escrita, 

como por exemplo, 
dizer qu e a letra L 

sobe e desce. 
Assistam ao vídeo: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=rr-

WfBJ93ig.  

Na apostila, peça 
que o aluno 

complete a palavra 
limao com as 

letras faltantes e 
escreva em 

seguida, se você 
perceber alguma 

dificuldade ou 
sofrimento do 
aluno ofereça 
auxilio. Para 

realizar a leitura na 
cursiva, o aluno 

deverá procurar a 
palavra limão e 

circular as 
letrinhas L de 

verde claro. Para 
enriquecer nossa 
aula sugiro que 

 

CADERNO DO 
ALUNO  

Pág 9  

 

ORIENTAÇÃO: 

Na atividade, peça ao 
aluno que marque 
uma DEZENA de 

diferenças na imagem 
de baixo em seguida 

peça que pinte a 
imagem de cima. 
Reforce que uma 

dezena refere-se a 10 
itens. 

 

 

.  

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

 Pág.5 

Assistam: 

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

2sjNqE 

. Reforce com o aluno 
a importância de 
cada profissão, a 
importância da 

ocupação de cada 
um de casa e   

pergunte quem 
trabalha muito assim 

como o papai da 
Mika, peça ao aluno 

que desenhe. 
Reforce a 

necessidade de ter 
momentos para tudo, 
assim como o pai da 

Mika que quando 
chegou pode brincar 
com ela, separe um 
momento lúdico de 

brincadeiras com seu 
filho, é importante pra 
seu desenvolvimento 

que tenham 
momentos especiais 

juntos. 
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“Jogo dos sinais” no 
portal Piaget, que 
pode ser acessado: 
https://piagetmaisdi
gital.com.br/jogos-
educativos-
online/?pagina=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DA 
PÁTRIA 

https://www.youtub
e.com/watch?v=F9

QG5ops7bg 

Assistam ao vídeo 
explicativo à 
respeito da 

Independencia do 
Brasil, feriado 

nacional de 7 de 
Setembro. Em 

seguida façam o 
chapéu e espada 
relembrando Dom 
Pedro  (passo-a 

passo) 
https://www.soescol
a.com/2016/08/orig
ami-de-chapeu-e-

espada-de-
soldado.html 

 

 

realizar o algoritmo 
da subtração, 
deverá primeiro 
saber o valor total 
de bolas, para 
depois retirar as 
que não são da cor 
estabelecida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DA 
PÁTRIA 

https://www.youtub
e.com/watch?v=PN
EcJG4brKM 

Depois de assistir 
ao vídeo, sugira 
que o aluno faça 
uma releitura da 
imagem do 
Cebolinha fazendo 
referencia à Dom 
Pedro (anexo) com 
os materiais que 
estiverem em casa, 
tinta, canetinha, 
lápis.  

plantem um pé de 
limão como no 

desenho da 
apostila (segue 
anexo passo-a- 

passo).   

Na pág 33, peça 
ao aluno que 

desenhe o que ele 
aprendeu neste 

módulo, deixe que 
realize a atividade 

sozinho para 
conquistar 

independência 
para a escrita 
espontânea.  

 

 

 

 

SEMANA DA 
PÁTRIA 

https://www.youtub
e.com/watch?v=6j4

RXqeTC5k 

Assistam ao vídeo 
e peça que o aluno 

desenhe o que 
mais gosta no 

Brasil e o que ele 
acha do Brasil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DA 

 PÁTRIA 

https://www.youtube.c
om/watch?v=7zlpF2-
Q-EY 

Depois de aprender 
um pouco sobre a 
bandeira do Brasil, 
juntos façam a 
bandeira do Brasil, 
com materiais que 
tiverem em casa, 
dando ênfase aos 
significados de cada 
cor e cada elemento 
como dito no vídeo. 
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BILINGUAL 
PROJECT  

MATHEMATICS  

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=LU
rBTBcDeb4&list=P
LILuVNnGq1i0Pz2
R1zCGgLZsguAR
YMvNy&index=13 

PAGES: 

 

Na aula do teacher 
Vitor, o aluno 
conhecerá duas 
palavras novas: 
BIG – BIGGER/ 
SMALL – 
SMALLER  

(pequeno- menor; 
grande- maior) 

O aluno deverá 
analisar os animais 
que o teacher falar 
e responder se é 
BIGGER (maior) ou 
SMALLER (menor).  
Na apostila, 
primeira atividade, 
pergunte: the dog is 
bigger or smaller 
than square? (o 
cachorro é maior ou 
menor do que o 
quadrado?) – 
aponte um 
quadrado em 
seguida o aoutro, o 
aluno pintará as 
figuras e ligará com 
a palavra 
correspondente. 

 
  BILINGUAL 

PROJECT  

SOCIAL STUDIES 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=19
OB0VWhoUM&list
=PLILuVNnGq1i0P
z2R1zCGgLZsguA
RYMvNy&index=3

6 

PAGES: 

 

Na aula do teacher 
Vitor, o aluno 
conhcerá algumas 
partes da house 
(casa), estimule-o a 
responder o que o 
teacher pergunta, 
em seguida leve-o 
aos espaços 
citados no vídeo e 
diga seus nomes: 
LIVING ROOM – 
sala KITCHEN- 
cozinha 

BATHROOM – 
banheiro 

BEDROOM- quarto  

Na apostila, na 
primeira atividade, 
peça ao aluno que 

desenhe os 
espaços da casa: 
kitchen, bathroom, 

bedroom.  

Na segunda 
atividade, peça 
que desenhe a 

familia sentada no 

 
  BILINGUAL 

PROJECT  

SCIENCE 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=q
HzSFNk_g-E 

 

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

 

PAGES: 

 

Lincando nossas 
aulas online do 
Piaget, vamos 
trabalhar os farm 
animals já 
conhecidos pelos 
alunos. Peça ao 
aluno que cole 
algodão na sheep.  

Na página do 
donkey peça ao 
aluno que pinte e 
façam o jogo de 
colar o rabo do 
burro, preparem 
com papel crepom 
ou algo parecido, 
um rabinho para o 
donkey, em 
seguida vende os 
olhos do aluno e 
peça que cole o 
rabo no lugar certo. 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SOCIAL STUDIES 

 

COOKING CLASS 

https://www.youtube.c
om/watch?v=QR1hW

_7t2FM 

  

In the kitchen, na 
cozinha faremos um 
microwave chocolate 

cake, bolo de 
chocolate de 

microondas, seguindo 
as instruções do 

teacher Vitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUrBTBcDeb4&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=LUrBTBcDeb4&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=LUrBTBcDeb4&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=LUrBTBcDeb4&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=LUrBTBcDeb4&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=LUrBTBcDeb4&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=19OB0VWhoUM&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=19OB0VWhoUM&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=19OB0VWhoUM&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=19OB0VWhoUM&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=19OB0VWhoUM&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=19OB0VWhoUM&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=19OB0VWhoUM&list=PLILuVNnGq1i0Pz2R1zCGgLZsguARYMvNy&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E
https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E
https://www.youtube.com/watch?v=qHzSFNk_g-E
https://www.youtube.com/watch?v=V6DS4pUQpSY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=V6DS4pUQpSY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=V6DS4pUQpSY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=QR1hW_7t2FM
https://www.youtube.com/watch?v=QR1hW_7t2FM
https://www.youtube.com/watch?v=QR1hW_7t2FM


 

 
 

Na segunda 
atividade, carimbe a 
mão do aluno e 
pergunte se a mão 
dele é big or small. 

 

 

  

sofá da living room 
e pinte as figuras. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTA 

RES – PRÉ 
ALFABETIZA 

ÇÃO  

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 

 

INGLÊS PIAGET- 

Trabalharemos as 
páginas 62 e 63 

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 
 

APOSTILA PIAGET- 

Trabalharemos as 
páginas 34 e 35  

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 



 
 

ANEXO: QUADRO PARA RELEITURA 

 


