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Para se inteirar sobre 
a cultura e alguns 
costumes indígenas, 
assista o vídeo abaixo. 

 

• Papais, vocês 
encontraram no 
Manual do Aluno, em 
página de recorte, a 
história O pequeno 
índio, a qual poderá 
ser recortada e colada 
na página para ser 
trabalhada com o seu 
filho. Convide a ouvir 
atentamente, sem 
interrupções; depois, 
inicie uma conversa 
com questionamentos 
sobre o que acabou de 
ouvir, como: onde o 
indiozinho vivia? Ele 
morava sozinho? O 
que aconteceu quando 
ele conheceu o 
pássaro grande?, 
entre outros.  

 

• Após a experiência, 
discuta com o seu filho  
as questões do 
Manual do Aluno e 
instrua-o a observar as 
imagens e enumerar a 
sequência de fatos da 
história.  

Ofereça sementes de 
sua escolha para a 
colagem da vogal I e 
auxilie-os na colagem 
do adesivo do pau de 
chuva na mão do 
indiozinho da cena 2.  

 

• Para introduzir o 
próximo tema, imprima 
a imagem de uma 
galinha e recorte-a em 
tiras horizontais, de 
modo a formar um 
quebra-cabeça. 

 

Organize um 
semicírculo, 
posicionando a 
primeira peça à frente 
do seu filho, que pode 
ser de qualquer parte 
do animal. Pergunte 
se imagina qual bicho 
é aquele e vá 
colocando cada vez 
mais peças, 
chamando atenção 
para as características 
físicas da galinha, 
como as penas, as 
cores, o bico, a crista 
etc. 

 

Em seguida apresente 
a contação de história. 

 

 

 

Apresente o vídeo 
musical e deixe seu 
filho dançar e brincar 
imitar uma galinha. 

 

 

 

 

 

Utilizando pratinhos de 
papel, mostre à 
criança como montar 

 

Inicie essa aula na 
cozinha de casa, 
mostrando alguns ovos 
para o seu filho; 
retomando o conteúdo 
da aula anterior, 
questione a respeito de 
onde vêm. Conte que 
se trata de um alimento 
muito versátil, pois é 
possível prepará-lo de 
várias formas e ainda 
utilizá-lo em várias 
receitas. 
Primeiramente, deixe-o 
segurar um ovo, 
chamando atenção 
para sua delicadeza, e 
instrua-as a ter cuidado 
e não apertá-lo. Então, 
siga para uma 
demonstração prática 
na qual você preparará 
os ovos de três formas: 
frito, cozido e omelete. 

 

Motive a degustação 
das três receitas para 
que lhe contem de qual 
gostam mais, e guarde 
as cascas dos ovos 
utilizados lavadas e 
secas para utilização 
posterior. 

 

Recorte cinco peças de 
cartolina branca no 
formato de ovos e 
esconda-as pela sua 
casa, para iniciar a 
brincadeira “Onde 
estão os ovinhos”, na 
qual a  criança devera 
procurá-los e trazê-los 
a você.  

Durante a brincadeira 
coloque a música a 
seguir: 

 

 

OBJETIVOS:  

• Conversar sobre os 
bichinhos e suas 

mammies (mamães). 

 • Cantar uma música 
sobre o amor que 
temos por nossas 

mammies. 

 • Fazer uma colagem 
sobre filhotes e suas 

mammies 

 

 

 

Apresente as 
ilustrações da página 
do Manual do Aluno. 
Identifique, em inglês, 

os babies e suas 
mammies, solicite à 

crianças que destaque 
as figuras que estão na 

página de picote e 
colem-na nos espaços 

indicados. 

 

Assista a contação 
de história. 

 
No chão de casa, 

prepare o ambiente 

para o jogo “Ovo na 

concha” fixando fita-

crepe no chão para 

demarcar uma linha 

de partida e uma de 

chegada, e posicione 

recipientes no final 

desse percurso. 

 

Então, alinhe você e 

seu filho na linha de 

partida e entregue 

uma colher. Explique 

que você colocará um 

ovo na concha da 

colher de cada uma e 

que, assim que der o 

sinal – que pode ser 

um apito ou uma 

palavra – vocês 

deverão caminhar em 

linha reta segurando 

apenas a colher com 

as mãos, sem deixar o 

ovo cair e sem segurá-

lo. Deixe claro que o 

primeiro a chegar será 

o vencedor do desafio. 

 

Converse um pouco 

com seu filho sobre 

jogos de competição, 

  

https://www.youtube.com/embed/cQkA5PDow2s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MvNgmm9jA7s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/VVDhxLG5RoU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-6Pqo1FcWEQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TVd91xbLPdE?feature=oembed


uma galinha. Vocês 
podem colar botões 
para os olhos e usar o 
contorno da mãozinha 
em cartolina como a 
crista.  

Pergunte à crianças 
como ela poderia 
representar o bico da 
galinha, levando-a a 
refletir a respeito da 
forma geométrica que 
ele tem; disponibilize 
triângulos amarelos 
para a finalização da 
montagem somente 
após essa análise. 

 

Oriente a colagem da 
representação da 
galinha no Manual do 
Aluno, as questões 
propostas na página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Destine algumas 
bolinhas de papel-
crepom amarelo 
também para a 
colagem solicitada no 
Manual do Aluno, 
representando cinco 
ovinhos dentro da 
imagem do ninho. 
Entregue ao seu filho 
as cascas dos ovos 
limpas, que guardaram 
anteriormente, 
aconselhando a 
quebrá-las em 
pedacinhos para 
facilitar o 
preenchimento do 
número 5 na página. 
Você pode finalizar a 
colagem com uma 
camada de cola para 
proteção. 

deixando claro que o 

principal objetivo das 

brincadeiras é a 

diversão, e não 

ganhar ou perder. 

 

 

Papais, apenas leia as 

questões propostas no 

Manual do Aluno e 

entregue os materiais 

mencionados para que 

resolva os desafios 

proposto com 

autonomia. O adesivo 

de estrelinha está 

disponível na página 

de adesivos. Sugero 

tiras de papel ou de 

lixa de tamanhos 

diferentes para a 

colagem indicada. 

 

Vídeo para complementar 

o conteúdo: 

 

 

      

 

 

 

 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 
 
 
 
 
 

Monday 
BILINGUAL PROJECT 

               MATH 
Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que explica sobre 
quantidades - MANY 
(muito) e A FEW (um 

pouco): 

 

Na 1º atividade  

 Instrua seu filho a 

colorir a árvore com 
muitas maçãs e a 
árvore com poucas 
apenas fazer um X na 

Tuesday 
BILINGUAL PROJECT 

SCIENCE 
 

Assistir a VÍDEO AULA 

bilíngue no link abaixo 
que explica sobre o 

sentido Touch – Tocar 

 

    

 

 

Wednesday 
BILINGUAL PROJECT 

      SOCIAL STUDIES 
 

Assistir a VÍDEO AULA 

bilíngue no link abaixo 
sobre a Family- Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday 
BILINGUAL PROJECT 

             MATH  
 

Assistir a VÍDEO  

bilíngue no link abaixo 
sobre o number three 

Número três.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday 
BILINGUAL PROJECT 

MATH 
 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 
que explica sobre the 

same (igual) e diferente 

(diferente). 
 

 
 
   
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/embed/qX2g-0AoDkM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/embed/yc5MO6FnncE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/FQS8xyw9XfE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/embed/LoSu4FwFMwU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/embed/YJyNoFkud6g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/gIlqG3s6XN4?feature=oembed


 
 

maçã.  

Repita muitas vezes 
“MANY” e “ FEW” 

 Aponte para um lado 
de cada vez e 

pergunte “Há muitas 
ou poucas maçãs? 
Many ou Few?”. 
Então, peça a ele que 

mostre a você o lado 
com Many (muitas) 
maçãs e o lado com 
few (poucas) maçãs. 

 

Na 2ª atividade ajude 
seu filho a colar many 

balls (muitas bolas) de 
papel em um lado da 
Folha de Atividades e 
few balls (poucas 

bolas) de papel em no 
outro lado.  

Aponte para um lado 
de cada vez e 

pergunte “Há many 
ou few balls? Muito 

ou pouco? ”. Depois, 
peça-lhe que lhe 

mostre o lado com 
many balls e o lado 
com few balls. 

 

  

Entregue metade de 
um papel A4 e 
desenhe as hands 
sobre ele. Corte e cole 
em um palito de 

picolé e peça Touch 
(tocar) nas partes do 
seu corpo como no 
vídeo acima.  

  

Na 1ª atividade 
carimbe a Hand (mão) 
do seu filho na página 

da apostila, com o 
material de sua 

escolha. 
 

 
Na 2ª  atividade ajude 
a colar um pouco de 

arroz em uma das 

metades da Folha de 
Atividades. Então, 

ajude-o a colar 

 algodão na outra 

metade. Instrua a  
touch (tocar) nos dois 
materiais diferentes. 

Como se sente? 

Ensine a falar " Tap" 

(toque). e 

peça para repetir. 

 

 

 

Vídeo musical para 
complementar o 

conteúdo: 

 

Entregue um papel 

A4 e 5 picolés. Ajude-

o a colar os picolés 

como mostrado na 

imagem abaixo. 

Peça para desenhar 

sua family dentro. 

 

Na atividade instrua 

seu filho a colar grões 

de feijão dentro do 

number three. Aponte 

para o 3, diga 

"THREE" e peça para 

a criança repetir. 

 

Coloque alguns 
brinquedos no chão e 

misture . 
Peça para o seu filho 
pegar os brinquedos 

Same ( iguais) 
 

Na 1ªatividade instrua a 
criança a colorir flores 
SAME (semelhantes, 
iguais)  com a mesma 
cor. Mire nas flores e 

diga "Same" Pergunte a 
elas 

para repetir. 

 
Na 2ª atividade instrua a 

criança a colorir as  
DIFFERENT (diferentes) 

flores com cores 
DIFFERENT. Mire nas 

flores e diga "Different" 
Pergunte- a  para 

repetir. 
 Compare as atividades. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o0Lf3mECorY
https://www.youtube.com/embed/3ZWtDfBoU-E?feature=oembed

