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 Apostila Piaget 
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Orientações: 

 

Procurem uma imagem 

interessante de uma 
revista e destaque a 

página. 

Peça que a criança 

observe co atenção 
cada detalhe e cor da 

imagem. 

Na presença deles, 

recorte a imagem em 2 
partes e embaralhe-as, 
explicando que agora é 

um quebra-cabeça. 

Desafie ele a colocar as 
peças nas posições 

corretas. 

Agora que elas já 

entenderam o conceito, 
dispobilize os quebra-
cabeças na pagina de 

picote auxiliando nesse 

momento para que eles 
se divertam tentando 

montá-los com 
autonomia e quando 

finalizados, cole-os na 
cena. 

Sugestão: você pode 
aproveitar os 

personagens da floresta 
enviado semana 

passada, cortando em 2 
ou 3 partes para eles 

montarem.  

Pode também unir 2 
palitos de sorvete 
paralelamente e 

desenhe figuras 
variadas, como círculos, 
corações, estrelas etc e 

entregue para as 

crianças montarem. 
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Orientações: 

 

Antes de iniciar o 

conteúdo, borrife 
bastante perfume 

numa flor de papel e 
esconda num lugar 

fácil da casa onde a 
criança poderá 
descobrí-la com 

facilidade. 

Chame a atenção dela 
para o cheiro, onde 

está mais forte e mais 
fraco no ar, se é bom 

ou ruim.. e comemore 
quando encontrarem 

explicando que o 
pefume da flor é muito 

importante para atrair 
as abelhas, borboletas, 

passarinhos etc. 

Informações 

complementares no 
link abaixo: 

https://escolakids.uol.c
om.br/ciencias/por-

que-as-flores-sao-
coloridas-e-

perfumadas.htm 

Pode complementar 

esse momento com as 
músicas sobre flores, 

como A linda rosa 
juvenil, Alegrim 

dourado e O Girassol, 
de Vinicíus de Morais 

Para realizar a a 
tividade, ofereça 

material de sua 
escolha para pintura 

da flor. 
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Orientações: 

 

Disponha de massinhas 

coloridas, mostrando 
apenas as 3 cores 
(verm.azul.amar.) 

Disponha de 3 

pratinhos plásticos a 
sua frente com os 

números 1,2,3 escritos 
neles. Adulto, pegue 

um pedacinho da 
massinha, faz uma 

bolinha e coloque no 
prato 1. Faz 2 bolinhas 

com outra cor e 
coloque no prato 2 e 

com o 3 a mesma 
coisa. Pra eles 

entenderem que cada 
prato representa uma 
qtde diferente - uma 
sequência. Mostre 

também que a mistura 
de massinhas podem 
formar novas cores, 

um pedacinho da 

amarela e da vermelha 
podemos formar a 
laranja. Incentive a 

fazerem movimentos 

circulares e deixem 
livre para criativdade. 

Finalize com a 
atividade da apostila, 

eles deverão fazer 
bolinhas de massinha e 

colá-las nas imagens 
dos pratinhos 

conforme a indicação 
numérica (1 amarela, 2 

vermelhas e 3 azuis) 

Ofereça objetos como 

moldes para estimular 
essa brincadeira.  
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Orientações: 

 

Assistir a contação 

que eu fiz para eles: 

https://www.youtube.

com/watch?v=yuSQ

cBLxWEM&t=16s 

e conversar sobre a 
história. Depois você 
pode espalhar pelo 

chão da sala bolinhas 

coloridas, peças de 
blocos de montar, 

brinquedinho nas de 
várias cores. Mostre 

um cesto pra criança e 
proponha a 

brincadeira de 
encontrar os objetos 

nas cores que você 
solicitar.. ajude a 

nomeá-las.  

Depois providencie um 

círculo grande de 
papel ou tecido, divida 
em 3 partes e trabalhe 
as 3 cores (vermelha, 

azul e amarela), 
pedindo que eles  

identifiquem essas 
cores em cada objeto 

e coloquem sobre 
cada parte do círculo 
(separando por cores) 

Para a atividade  da 

apostila, eles deverão 
fazer os agrupamentos 

das cores do círculo 
com os adesivos 

correspondentes 
dispostos no final.  

Acesso aula online 
15h30 

ID: 567 054 3809 
Senha: interagir 

 
Para esta aula 

solicitamos que se 
possível  os alunos 
estejam vestidos  a 

carácter de mês  
Junino.  
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Orientações: 

 

Assistir o vídeo que eu 
gravei para eles 

https://youtu.be/_w
RbZrkutK0 

Depois pode simular 
um ursinho para ser o 
Teddy brincando com 

uma BOWL (tigela) que 

tem PORRIDGE 
(mingau), coloque o 
áudio e faça gestos  
para diferenciar as 

expressões HOT 
(quente) e COLD (frio) 

Fazendo movimentos 
de assoprar, com as 

mãos na frente da 
boca.  

Depois pode fazer a 
apostila, cobrindo o 

tracejado, fazer a 
pintura e colar na 

página algum material 
de sua escolha para 

representar o 
PORRIDGE. 
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