
 

ROTEIRO DE ESTUDOS JARDIM II – PROFª CAROLINE MATOS 
     

SEMANA 5   (08/06/20 – 12/06/20)   JARDIM II 
     Dia 08 Dia 09 Dia 10 Dia 11 Dia 12 

Atividades site 
colégio: 

 
Semana 5-  

Educação física em 
casa 

(ACERTE A  LETRA 
OU NÚMERO) 

Atividades dia 1 

Atividades site 
colégio : 

 
Semana 5-  

Educação física em 
casa 

(O CAMINHO DOS 
NÚMEROS) 

Atividades dia 2 

Atividades site 
colégio : 

 
Semana 5-  

Educação física em 
casa 

(CORRIDA DE SACO) 
Atividades dia 3 

Atividades site 
colégio : 

 
Semana 5-  

Educação física em 
casa 

(A LETRA P) 
Atividades dia 4 

Atividades site colégio : 
 

Semana 5-  
Educação física em casa 

(AS LETRAS P E S) 
Atividades dia 5 

 
Apostila Piaget 

Página 23 
 

ORIENTAÇÃO: 
 

Pesquisa em família: 
Com ajuda da 

família, o aluno 
pesquisará em 

diferentes fontes 
possíveis, 

informações sobre a 
banana, tais como: 
valor nutricional, os 
beneficios, dicas de 

consumo, etc. 
Desenvolva com ele, 

a importancia da 
banana e realizem 
uma reflexão sobre 
alimenta-se bem.  

Para esta atividade, 
auxilie o aluno 
escrevendo as 

informações em um 
papel, e deixando-o 

copiar, para 
finalizar, deixe que 

ele solte a 
imaginação e 

produza um lindo 
desenho.   

 
Apostila Piaget 

Página 24 
 

ORIENTAÇÃO: 
 

Realizaremos uma 
atividade com o 
genero textual 

RECEITA. 
Se possivel, realize 
essa receita com o 

aluno, escreva a 
palavra BRIGADEIRO 
em um papel, e a leia 

para ele, pergunte 
sobre os ingredientes 

de um brigadeiro, 
note que gerará um 
estranhamento ao 
dizer que usarão 

banana na receita. 
(RECEITA COMPLETA: 

https://www.youtube.
com/watch?v=Vo0iDY

GqVAc)  
Não esqueça de 

permitir que 
coloquem a mão na 

massa, que é um 
ótimo exercicio de 

coordenação motora. 
Para completar a 

atividade da 
apostila,peça que o 

aluno escreva 
espontaneamente a 
palavra BANANA no 

titulo, dite-a 
pausadamente e 

algumas vezes para 
que o som das vogais 
se faça mais presente 
para a criança. Depois 
escreva a palavra num 

papel para que o 
aluno possa comparar 
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Página 25 
 

ORIENTAÇÃO: 
 

AULA GRAVADA PELA 
PROF NO YOUTUBE 

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

4Y3ZVjw 
 

O objetivo desta 
atividade é é tratar 
com mais enfâse o 
método fônico, o 

qual estamos 
utilizando desde o 

inicio das aulas. 
  

Após a atividade, 
sugiro o “Jogo das 

vogais” 
https://piagetmaisdig

ital.com.br/jogos-
educativos-

online/?pagina=1  

 
Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 
 

A proposta desta 
atividade é dar inicio 

ao conceito de 
adição, identificando 

a quantidade de 
estrelas que Bia e 

Beto contou, por fim 
a quantidade total. 
Antes da realização 
da atividade, dê ao 
aluno grãos que ele 
posso quantificar de 

dez em dez. 
Na apostila o aluno 

registrará os 
numerais em ordem 
crescente. Deixe que 

realize a atividade 
sozinho, explorando 
sua autonomia em 

novos desafios 
matemáticos.   

https://piagetmaisdig
ital.com.br/jogos-
educativos-online/ 
(BRINCANDO COM 

MATERIAL 
DOURADO) 
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ORIENTAÇÃO: 
 

Essa atividade tem 
como objetivo deixar a 
criança expor sua 
criatividade e realizar 
tentativas de escrita de 
forma espontânea. 
Deixe que o aluno 
realize a atividade, 
sozinho, se possivel 
com diferentes 
materiais, para que 
desenvolva criatividade 
e independencia. Peça 
que desenhe e escreva 
um pouco do que mais 
gostou de todas as 
brincadeiras e 
atividades deste 
capitulo da apostila. 
 

AULA ONLINE 
TRANSMITIDA PELA 

PLATAFORMA ZOOM 
Às 15h30 

 
ID:297 620 1550 
Senha: interagir 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Vo0iDYGqVAc
https://www.youtube.com/watch?v=Vo0iDYGqVAc
https://www.youtube.com/watch?v=Vo0iDYGqVAc
https://www.youtube.com/watch?v=fgov4Y3ZVjw
https://www.youtube.com/watch?v=fgov4Y3ZVjw
https://www.youtube.com/watch?v=fgov4Y3ZVjw
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/?pagina=1
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/?pagina=1
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/?pagina=1
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/?pagina=1
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/


com sua escrita. 
Depois peça que 

conte a quantidade de 
brigadeiros da turma 

do Beto e da Bia, 
auxilie no registro da 

quantidade. 

 
 


