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• Papais, no final deste 
planejamento  você 
encontrará o passo a 
passo para a 
confecção de ovelhas 
de pompons de lã 
branca. Produza 
alguns pompons para 
a criança utilizar como 
instrumento de pintura 
molhando-os na tinta 
branca e passando-os 
sobre a figura da 
ovelha disposta na 
apostila. Instrua na 
colagem do milho 
utilizado na 
brincadeira anterior 
sobre o caminho 
ilustrado na página, 
seguindo todas as 
curvas.  

 

SUGESTÃO:  

 

• Se preferir, você 
também pode 
confeccionar pincéis 
cortando e amarrando 
pedaços de lã a um 
graveto mais grosso 
para a pintura 
sugerida no Manual do 
Aluno. 

 

• Pegue uma blusa de lã 
para iniciar uma 
conversa com o seu 
filho sobre a origem 
desse material tão útil 
para nós, mencionando 
que ele vem do pelo das 
ovelhas. Explique que, 
quando está calor, 
retira-se a lã do animal 
para deixá-lo mais 
confortável e que os 
pelos crescem a tempo 
de protegê-lo na 
próxima estação de frio. 

• Providencie novelos 
de lã coloridos e fixe 
neles carinhas de 
ovelhas feitas de papel 
para ilustrar essa 
relação; então, 
proponha a brincadeira 
“Tosquear as 
ovelhinhas” para fazer 
um colete de lã bem 
bonito. A criança devera 
puxar o fio do novelo 
pela ponta e, com a sua 
ajuda, cortá- -lo em 
pequenos pedaços, os 
quais serão 
posteriormente colados 
na imagem do Manual 
do Aluno.  

 

Assita o VÍDEO que gravei 

no link abaixo: 

 

__________________ 

 

• Leia para o seu filho 
o poema Vaca 
disposto no Manual 
do Aluno, iniciando 
uma conversa sobre 
as principais 
características desse 
animal. Explique ao 
seu filho o termo 
malhada, 
esclarecendo que se 
trata de uma 
expressão utilizada 
para caracterizar a 
vaca que possui 
manchas no corpo. 

 
• Discutam as 

questões sugeridas no 

Manual do Aluno; leve-

o a observar a 

ilustração da Vaca 

Rosinha e a refletir, 

mais uma vez, sobre o 

que falta nela. As 

manchas para 

colagem estão 

disponíveis na página 

de picote. 

 

• Apresente ao seu 

 

Assita o VÍDEO que gravei 

no link abaixo: 

 

 

OBJETIVOS: 

 • Por meio de 
atividades lúdicas, 

aprender o nome de 
outros animais da 

fazenda – cow (vaca) 
e sheep (ovelha). 

 • Fazer a atividade 
do Manual do Aluno 

em que é preciso ligar 
a cow à sombra 
correspondente. 

 

• Apresente a 
atividade do Manual 
do Aluno. Mostre a 

cow na cena e ajude 
seu filho a descobrir 

em qual shadow 
(sombra) corresponde 
ao desenho. Solicite 

que faça a 
correspondência 

ligando as imagens 
com tinta plástica, giz 

ou o material que 
desejar. 

Prepare para o seu 
filho uma mesa cheia 
de caixas de leite e 
alguns de seus 
derivados, como 
queijos, iogurtes, 
manteiga e bebidas 
lácteas. Comece com 
uma conversa informal 
sobre o que gostam ou 
não e o que costumam 
consumir diariamente. 
Pergunte à ele se  
sabe de onde vem o 
leite que normalmente 
compramos nos 
supermercados. Para 
explicar que o leite vem 
da vaca, você pode 
apresentar o episódio 
O leite não vem da 
caixinha da série 
animada O diário de 
Mika. 

 
Imprima a figura de uma 

vaca para 

representação da Vaca 

Rosinha produzida na 

aula passada, prepare 

uma experiência 

bastante diferente e 

divertida para ele: 

encha uma luva de 

limpeza com leite, 

amarrando bem seu 

punho para que não 

vaze e prenda-a no 

verso da imagem do 

animal, atrás da barriga, 

com os dedos 

apontados para baixo, 

  

https://www.youtube.com/embed/98JFbSjU2ZI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/nrnXbMISFIA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/_6HzoUcx3eo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/JwSF8xNa1c8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/woJ18GT889Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/5UO7qTWLIxI?feature=oembed


filho a seguinte 
música, incentivando 
o canto e 
movimentos: 

 

imitando, assim, as 

tetas da vaca. Então, 

faça um furinho com 

agulha em um dos 

dedos da luva para que 

o líquido saia e mostre 

ao seu filho como 

pressioná-lo, como se 

estivessem ordenhando 

a vaquinha, despejando 

o líquido em um 

recipiente. 

 

 

• Papais, no final deste 

planejamento você 

encontrará o passo a 

passo para a confecção 

da vaquinha de papel. 

Oriente a confecção e a 

colagem dela no 

Manual do Aluno e 

finalize a atividade 

solicitando à criança 

que circule os alimentos 

que degustou. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/0b7Vg44qcag?feature=oembed


 

 

 

 

 

 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 
 
 
 
 
 

Monday 

BILINGUAL  
PROJECT 

MATH 

 
Assistir  VÍDEO  

bilíngue no link 

abaixo que explica 

sobre NEAR (perto) 

and FAR (longe) . 

 

Mostre alguns 
brinquedos no 
chão. Peça à 

criança que mova 
os brinquedos 

para NEAR(PERTO) 
de você e depois 
para FAR (longe) 
de você. Repita 
algumas vezes. 

 
 

Na 1ª atividade 
ajude seu filho a 
colar um papel 
dentro da bola 
que está NEAR  

(perto) da criança 
e, em seguida, 

pinte a criança e 
faça um fundo 

bonito com giz de 
cera ou lápis. 
Aponte para a 
bola dizendo 

“NEAR”. Peça à 
criança para 

repetir e 
perguntar "Esta 

bola está NEAR ou 
FAR da criança? 

Próximo ou 
distante?" 

 

 
 
 

Tuesday 
BILINGUAL PROJECT 

MATH 

CONTINUAÇÃO DA 
AULA ANTERIOR: 

 

 

Vamos brincar de 
“Simon diz” com 

bambolê. Coloque 
aleatoriamente os 

bambolês no chão e 
explique o jogo. Por 

enquanto, o 
comandos são apenas 

"Simon diz para ir 
NEAR (perto) /FAR 

(longe) do bambolê". 
 
 

Na 2ª atividade agora 
a bola está FAR 

(longe) da criança! 
Ajude a colar um 

pouco de lã na bola e 
a colorir a criança e 

faça um fundo bonito 
com giz de cera ou 

lápis.  

 

            Wednesday 
BILINGUAL PROJECT 

            SCIENCE 

 
Assistir o VÍDEO 
bilíngue no link abaixo 
que explica sobre  
SIGHT (vista- visão). 
 

 
 
Na 1ª atividade pinte 
os olhos e a TV. Diga 
à criança que os olhos 
podem “ver- SIGHT” e 

peça 
eles para repetir,e  
pergunte "Que sense 

é isso?"  
 

 
 

Na 2ª atividade peça 

para o seu filho pintar 

o Eyes da cor do 

EYES dele. 

 

 
Vídeo musical para 

complementar o 
conteúdo: 

 

Thursday 
BILINGUAL PROJECT 

SOCIAL STUDIES 
 

HISTORY ACCOUNT 

 
Dê-lhe um pouco de 
massa para modelar 
e peça para esculpir 

a sua " ”. 
 

Na 1ª atividade 
mostre a página da 
apostila e pergunte 

quem é esse 
membro da família .  

Peça para repetir 
“MOM” e que à 

pinte. 
 

 
 

 
 
 
 

 
Vídeo musical para 

complementar o 
conteúdo: 

Friday 
BILINGUAL PROJECT 

MATH 
 

Assistir o VÍDEO 

bilíngue no link abaixo 

que explica os 

números do 1,2 e 3 

em inglês. 

 
Na 1ª atividade  
entregue ao seu 
filho um fio de 

barbante e ajude-o a 
colar no número 

THREE. 
 

 
 

 Na 2ª atividade 
ajude a pintar o 
number THREE. 
Aponte para o 3, 
diga “THREE” e 

peça à criança que 
repita. Em seguida, 

pergunte “ What 
number is that?”. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/E9IuXEwpU7U?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ZjcXOf77idY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4LE3FQZZ_qA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/embed/AFK8GSXUtgI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/fpd0aWJIGnI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/jmPOOqjGd7g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/49yuzXy7f-s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 


