
 

ROTEIRO DE ESTUDOS JARDIM II– PROFª CAROLINE MATOS 
     

SEMANA 12 (27/07/20 – 31/07/20)     JARDIM II 

Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 

 

LINGUAGEM 
ORAL E ESCRITA 

 

MATERIAIS: 

 Fita crepe 
ou durex 

 Folhas 
sufites  

 

ORIENTAÇÃO: 

 

Assistam ao vídeo: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Q

R-6aEY76kA  

Em seguida, 
acessem o pdf que 
encaminho anexo 

ao email, deixe 
que o aluno 

reconte a história, 
da forma que 

quiser, podendo 
recriar um final, 

acrescentar algo, 
etc. 

Desenvolvimento 
da oralidade é 

muito importante 
na Educação 
Infantil, pois 
enriquece a 

comunicação e a 
expressão oral, 
favorecendo a 

interação social, 
uma vez que as 
crianças fazem 

uso da linguagem 
a todo o momento, 

uma das formas 
de explorarmos a 
oralidade é por 

meio das histórias. 

Apresente ao 
aluno a familia 

silábica do P, de 
pinguim, que já foi 

trabalhada 
anteriormente 

pelas atividades 
sugeridas pelo site 

do colégio. No 
chão cole com fita, 

cinco folhas 
sufites, cada uma 

 

ARTES 

 

MATERIAIS: 

 Rolinho de 
papel 

 Tinta preta 
ou 
canetinha  

 Sulfite  

 Tesoura  

 

ORIENTAÇÃO: 

Confeccionem 
juntos, um pinguim 

com rolinho de 
papel higiênico ou 
qualquer outro que 
tiverem disponivel, 
para pintar utilizem 
tinta guache preta 

ou canetinha, deixe 
que o aluno utilize a 

imaginação para 
criar os adereços 
do seu pinguim, 

expressões e dêem 
um nome a ele, 
lembrando que 

nossa mascote se 
chama Nina. 

(exemplo anexo) 

 

Assistam: 

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

CKTvlzcG0 para 
trabalhar 

lateralidade. 

 

 MATEMÁTICA 

 

MATERIAIS: 

 Papel sulfite 
ou colorido  

 Lápis  

 Tesoura  

 

ORIENTAÇÃO: 

Passe o lápis ao 
redor das 

mãozinhas do aluno 
e deixe que ele as 
recorte, em uma 
folha separada, 

escreva algumas 
continhas simples 
para que o aluno 
use os “dedinhos” 
da mãozinha de 

papel que 
confeccinou, 

abaixando-os ou 
acrescentando-os. 

É importante que o 
aluno tenha uma 

relação prazerosa e 
lúdica com os 

números, fazendo 
assimilação de que 
aquela quantidade 

de dedinhos 
equivale a 

determinado 
número.  

(exemplo anexo) 

 

 

 

 

 

 

NATUREZA E 
SOCIEDADE 

 

MATERIAIS: 

 Celular 
com 
acesso a 
internet 

 Materiais 
reciclaveis 

 

ORIENTAÇÃO: 

Com auxilio da 
internet faça uma 
pesquisa com o 

aluno das 
espécies de 
pinguins que 

existem, quais 
semelhanças e 
diferenças que 

podemos 
encontrar neles, e 
onde eles vivem. 
Com  o celular, 
abra o Google e 
digite PINGUIM, 

logo em baixo terá 
a opção “veja bem 

de perto em 
tamanho real: 

pinguim-
imperador”, clique 
em “veja em 3d” e 
se divirtam vendo 

um pinguim na sua 
casa. 

Construam juntos, 
um iglu para o 
pinguim morar, 

seja ele de caixa 
de leite, garrafa 
pet, isopor, etc.. 

Ativem a 
criatividade das 

crianças. 
(exemplos anexo) 

 

INGLÊS 

 

MATERIAIS: 

Peças de roupa para 
diferentes climas  

 

TEMA: 

weather and clothes 

 

ORIENTAÇÃO: 

Assistam ao vídeo: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=UkUHEa

c-biY 

Em seguida, separe 
peças de roupas para 
diferentes climas, 
sunny (ensolarado), 
cloudy (nublado), 
rainy (chuvoso), could 
(frio), diga o clima em 
inglês e a criança 
deverá montar um 
look com as roupas 
segundo o clima e 
depois deverá dizer o 
nome de cada peça, 
se preciso auxilie 
relembrando o 
vocabulário.  

 

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 
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com uma silaba da 
familia do P 

(conforme anexo) 
PA, PE, PI, PO, 

PU. Ao seu 
comando o aluno 
deverá pular na 
silaba correta. 

EXEMPLO: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=4Z

z9XPPvYNI 

 

 
 

 
 
Exemplo 27/07 
 
 

 
     Exemplo dia 28/07           Exemplo dia 29/07 
 
 
Exemplos dia 30/07 

 
      Iglu de algodão                  Iglu de marshmallow    Iglu de tigela de isopor e rolo de papel 
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