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Apostila Piaget 

Página 50 
 

ORIENTAÇÃO: 
Pág 50: 

As primeiras 
percepções 

referente a noção 
de espaço são 
fornecidas por 
experiências 

concretas, ou seja, 
pela sensação de 

experimentar 
objetos pesados e  

leves. Portanto, 
antes de realizar a 

atividade no 
manual, faça a 

própria criança de 
balança, coloque 

um objeto pesado 
em uma mão e 
um objeto leve 

em outra, troque 
os objetos, 
coloque um 

objeto pequeno e 
mais pesado que 
um grande, um 
cadeado e um 
caderno por 
exemplo. Se 

possível, monte 
com a criança 

uma balança, para 
que ela entenda 

que existem 
diferentes 

mecanismos para 
pesar objetos. 

(inspirações anexo 
1). Na apostila, 

peça que o aluno 
recorte de 

revistas, ou se não 
tiverem revistas 
segue anexo 2 
com algumas 

 
Apostila Piaget 

Páginas 51, 52 e 53 
 

ORIENTAÇÃO: 
Pág 51: 

Faça com o aluno a 
receita sugerida 

pela apostila, 
massinha caseira. 

Mostre o pacote de 
farinha de trigo, 
explique que ali 

possuí 1 quilo e que 
existem coisas que 

compramos por 
quilo, associando 

ao aprendizado da 
página anterior. 

Depois da massinha 
pronta, deixe que o 

aluno misture as 
cores em cima de 
uma folha sulfite, 
nesta atividade o 
aluno explorará e 

conhecerá as cores, 
que se dividem em: 

PRIMARIAS, 
SECUNDÁRIAS e 
TERCIÁRIAS Na 

apostila, peça que 
marque o pacote e 

quantidade de  
farinha de trigo, 
depois ajude-o a 

completar o quadro 
com as misturas 

realizadas. Pág 52: 
Essa atividade tem 

como objetivo 
oferecer condições 
para o aluno agir de 

maneira 
independente, com 
confiança em suas 

capacidades. Se 
possivel, dê ao 

aluno um encarte 
de supermercado, 

 
Apostila Piaget 
Páginas 54 e 55 

 
ORIENTAÇÃO: 
Neste módulo 

abordaremos o 
tema Um mundo 
de comunicação 

entre amigos. Hoje 
podemos, em 

tempo real, passar 
informações para 
qualquer parte do 

mundo sem 
sairmos de onde 

estamos. E a esse 
conjunto de 
objetos que 

conhecemos, 
damos o nome de 

meios de 
comunicação. O 

objetivo é 
incentivar a uma 
reflexão sobre o 

que são e as 
funções dos meios 
de comunicação. 

Embora de utilizar-
nos o aluno ainda 
não é consciente 

de que estes 
objetos são meios 
de comunicar-se. 

Realize uma 
brincadeira 

simples,TELEFON
E SEM FIO, que 

desmonstra a 
importancia do 
processo de 

comunição e como 
uma palavra mal-
entendida pode 
mudar toda uma 
informação. Na 

apostila, peça ao 
aluno que encontre 

os meios de 

 
Apostila Piaget 
Página 56 e 57 

 
ORIENTAÇÃO:  

Neste módulo, o 
gênero textual 

chat será 
trabalhado, por 

meio do aplicativo 
Whatsapp, para 

dar inicio ao tema, 
incentivando o 
aluno a terem 
contato com 

diferentes gêneros 
textuais que fazem 

parte do seu  
cotidiano. Explore 

com o aluno a 
função do gênero 
chat, leia para ele 

a conversa e 
utilizem os 

adesivos para 
decorar a página, 

colando-os nos 
lugares corretos. 

Sugiro a confecção 
de um celular 

(Anexo 4) (cole o 
celular em um 

papel mais rigido, 
peça para o aluno 
pinta-lo e recortar 
e colar os apps que 

acha necessário 
para seu celular. 
Pág 57: Pergunte 
ao aluno sobre os 
ambientes que ele 

se lembra da 
escola, se possível 

acesse nosso 
instagram e 

mostre as fotos 
nos diferentes 
ambientes que 

possuímos, 
estimule-o a se 

 
Apostila Piaget 

Página 75 
 

ORIENTAÇÃO: 
 Retome o 
vocabulário de 
numbers 
(https://www.youtube.
com/watch?v=85M1y
xIcHpw) Diga que 
Beto e Bia levaram 
10 (ten) cupcakes 
para a festa da 
escola. Enquanto 
eles faziam os 
cupcakes inventaram 
uma música (anexo 
ao email), se 
possível, disponha 
massinha para que o 
aluno confeccione 10 
cupcakes de 
massinha. Depois, 
solicite que destaque 
e cole os cupcakes 
do final da apostila.  
  

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 
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imagens para que 
o aluno recorte e 
cole nos lugares 

corretos das 
balanças, em 

seguida ajude-o a 
separar as silabas, 

fale a palavra 
batendo palmas 

toda vez que 
surgir uma nova 
silaba. (ex: BA -

palma- NA -
palma- NA -

palma-.)  
 

para que ele 
encontre e recorte, 

produtos que 
compramos por 

quilo, disponho no 
anexo 3 um encarte 
caso a família não 

encontre. Na 
apostila, peça que 

cole as imagens dos 
produtos que ele 

encontrou. Pág 53: 
Essa atividade tem 

como objetivo 
deixar o aluno 

expor sua 
criatividade. Deixe 

que folheie as 
páginas da apostila, 
para que veja o que 
já foi realizado e o 
que lhe marcou, 

para que desenhe e 
registre as palavras 
que já conhece (de 
forma expontânea). 

comunicação que 
conhece e circule 
com canetinha e 

fazer uma colagem 
com material que 

preferirem nas 
crianças que estão 
se comunicando 
por meio da fala. 

recordar de 
momentos que 

vivenciou nesses 
diferentes 

ambientes. Na 
apostila, peça que 

circule de 
vermelho, o local 
que a Bia achou 

que mudaria, 
deixe que tente 

preencher com as 
vogais faltantes, 

lembre-se de ditar 
algumas vezes 

dando enfase no 
som da vogal. 

Chame a atenção à 
pinguim que esta 

na cama com a 
Bia, pergunte qual 
nome dela, nossa 
mascote Nina e 

peça que a pinte. 
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ANEXO 2- PÁG. 50 
 

 

 
 
 
 



ANEXO 3 – PÁG. 52 
  



ANEXO 4 – PÁG 56 

 

 


