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Apostila Piaget 

Pág  44 

 

ORIENTAÇÃO: 

Na atividade 
proposta, 

trabalharemos o 
sistema numérico, 
que é apresentado 

em sequência. 
Entender e recitar 

de cor as 
sequências 

numéricas é de 
grande valia para a 

estruturação e a 
solução de 

cálculos no futuro 
pelo aluno, anexo 
uma brincadeira 

“fichas numéricas”, 
interessante para 

melhor 
compreensão dos 

números.  

Depois que o 
aluno seguir a 

sequência 
numérica para ligar 

os pontos que 
formam a baleia, 
permita que ele 
complete a cena 
como quiserem, 

pintando a baleia e 
o ambiente em que 
ela vive. Converse 
sobre o tamanho 
desse mamífero, 
apresentado na 
aula online e no 
texto informativo 

da página anterior, 
que chega a medir 
16 metros. Dizer 

este valor pra uma 
criança em 

desenvolvimento 
não fará com que 
ela entenda, então 
podemos começar 

falando do 
tamanho do corpo 
do aluno, conforme  

a brincadeira 
anexada. 

 

Apostila Piaget 

Pág  45 

 

ORIENTAÇÃO: 

Antes de iniciar 
essa atividade, 
sugiro que faça 

com o aluno um dia 
de arte, usando 
caixas de ovos 

(anexo modelos).  

Oriente o aluno a 
completar a 

cruzadinha na 
página, com o 

nome dos animais. 

 

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

3gHQvJHg 

 

Propicie um 
momento de escrita 
das vogais em letra 
cursiva, conforme o 

movimento no 
vídeo. Em seguida, 
peça que pinte as 

vogais das palavras 
PEIXE e TUBARÃO 
segundo as cores 
das bolhas com as 
letras cursivas da 

página.  

(A- vermelho 

E- verde 

I-rosa 

O- amarelo 

U- azul) 

 

Apostila Piaget 

Pág 46 e 47 

 

ORIENTAÇÃO: 

Coloque a música 
da página para o 

aluno ouvir e 
dançar: “bichinhos 
do nosso mundão” 

 

http://piagetmaisdigi
tal.com.br/objetos-
educacionais/?grou
ped=1&category&a
no=NI%26II&discipli

na&faixa-
etaria&search 

 

Após assistir, peça 
que acompanhe a 
letra da música na 

apostila, uma 
brincadeira 

interessante é parar 
a música em uma 

determinada parte e 
pedir pro aluno 
marcar a última 

palavra dita. 

Para realização da 
atividade proposta, 

disponibilize 
revistas, encartes 

ou jornais para que 
o aluno realize 

recortes de animais 
e colem-nos nessas 

duas páginas de 
acordo com habitat 

natural de cada 
animal.  

 

 

. Apostila Piaget 

Pág 48 e 49  

 

ORIENTAÇÃO: 

Nessa atividade 
apresentamos o 
gênero textual 

panfleto, que tem 
como objetivo 
divulgar uma 

informação com 
poucas palavras. 

Para que um 
panfleto seja bem 

estruturado, é 
necessário que 

tenha uma imagem 
interessante e uma 
frase de impacto, 

chamada de 
slogan.  

Esse material 
geralmente é 

preparado por um 
profissional 
chamado 

publicitário. Deixe o 
aluno observar 
esse panfleto e 

imaginar o assunto 
que ele trata. Antes 
de montar o próprio 

panfleto, mostre 
outros modelos. 

Mesmo que ainda 
não leem, aos ver 

um panfleto, o 
aluno poderá 
deduzir seu 

assunto. Trabalhe 
isso com o aluno e 
depois convide-o a 

criar seu próprio 
panfleto com seu 
auxílio. Ajude-o a 
criar um slogan 

(frase de efeito) e, 
em seguida, peça 
que desenhe uma 

imagem para 
ilustra-lo em todo o 
espaço disponível 

na página. 

Pág 49. Nessa 
atividade o objetivo 
é que o aluno reflita 

 

CADERNO DO 
ALUNO 

Pág 12 e 13 

 

ORIENTAÇÃO: 

Pág 12. Com o 
auxílio de um 

espelho, peça que o 
aluno faça as 

expressões segundo 
o caderno, pergunte 
como se sente em 

cada expressão. Em 
seguida, peça que 

recorte os nomes dos 
sentimentos 

encontrados na 
página de recorte e 

cole nos lugares 
corretos. 

 

Pág 13.Leia a 
charadinha pro aluno 
e ajude-o a escrever 
o nome da galinha na 

linha, em seguida, 
peça que ligue os 

pontos completando 
a galinha em 

sequência numérica. 

 

. 

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

Pág.7 

Conte ao aluno um 
pouco dos seus 
sonhos, quais a 

família ja conseguiu 
realizar, quais ainda 
estão planejando, 

comente sobre 
sonhar e qual o papel 

do trabalho nisso. 
Pergunte ao aluno 
qual sonho dele. 

Relembre a história:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=24iEKw

80ISw&t=29s 

A formiga tinha um 
sonho, qual era o 

sonho dela?  

Todos desejamos 
morar em um lugar 

https://www.youtube.com/watch?v=tvo3gHQvJHg
https://www.youtube.com/watch?v=tvo3gHQvJHg
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Pergunte ao aluno 
se ele consegue 

imaginar o 
tamanho da baleia, 

se acha que os 
carros são grandes 
ou pequenos, se é 
possível medir um 

carro com um 
barbante: de 

quantos barbantes 
vamos precisar? 
Meça um carro 

com um barbante 
e com essa 

medida em mãos, 
mostre ao aluno 

que a baleia-
jubarte mede o 

mesmo que quatro 
carros. Mostre 
essa medida 
estendendo o 

barbante no chão. 
Com isso o aluno 

perceberá de 
maneira concreta o 

tamanho dessa 
baleia.  

Deixe que o aluno 
complete a 

apostila, 
registrando a 
descoberta e 

colando os carros 
que se encontram 

na página de 
recortes abaixo da 

baleia.  

sobre a 
preservação da 

vida dos animais 
que vimos nas 

atividades 
anteriores. 

Pesquisem em 
família sobre a 
extinção dos 

animais marinhos e 
colem nao espaço 

demarcado. 

 

 Na sexta-feira, 
compartilharemos 
com os amigos as 

descobertas da 
pesquisa, na aula 

online. 

melhor e legal, qual 
será o formigueiro 

dos sonhos da 
formiga? Peça ao 
aluno que primeiro 

exponha oralmente o 
que acha e em 

seguida desenhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILINGUAL 
PROJECT   

MATHEMATICS 

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
54LGszEo0Qg&lis
t=PLILuVNnGq1i0
Pz2R1zCGgLZsg
uARYMvNy&index

=28 

 

PAGES: 

 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SOCIAL STUDIES 

 

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

kjS1cV24 

 

PAGE: 

 

 

Converse com o 
aluno sobre o 
quando ele é 

 
  BILINGUAL 

PROJECT  

SCIENCE 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=q8
RFCZQNX4Y&list=
PLILuVNnGq1i0Pz
2R1zCGgLZsguAR
YMvNy&index=18 

 

PAGES: 

 

 
  BILINGUAL 

PROJECT  

MATHEMATICS 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=cj6
5Hh6OHZU&list=P
LILuVNnGq1i0Pz2
R1zCGgLZsguARY
MvNy&index=31 

 

 

PAGES: 

 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=PUIcuO

My9xI 

  

Sugira a brincadeira 
do vídeo, “dance and 
freeze”, nela o aluno 
aprenderá algumas 
ações em inglês. 

Dance juntamente 
com o aluno, depois 
pergunte sobre as 
ações que ele se 

lembra e como foram 
feitas no vídeo. 
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Ainda trabalhando 

os conceitos de 
cheio (full) e vazio 

(empty), após a 
retomada de 

conteúdo através 
do vídeo, na 

primeira atividade, 
do lado esquerdo 
temos o prato de 
ração full onde o 

aluno colará 
bolinhas de papel 

crepom 
representando a 

ração. Na segunda 
atividade, o aluno 
deverá pintar com 
tinta azul o copo 
que está cheio 
(full), do lado 

esquerdo. 
 
 

especial, conte a 
ele como ele foi 

desejado, o quanto 
ele é lindo do 

jeitinho dele. Em 
seguida, peça que 
o aluno desenhe 
como ele se vê, 
reforce que ele é 

special.  

 Nesta aula, 
trabalharemos um 

pouco sobre a 
poluição do meio 

ambiente 
(enviroment), na 

primeira atividade, 
peça ao aluno que 
pinte bem colorido 

o ambiente que 
não tem pollution e 
desenhe animals 
nele. Na segunda 

atividade peça que 
pinte os dois  

ambientes e faça 
um X no ambiente 

poluido.  

  

Após assistir a 
aula do teacher 
Vitor, temos dois 
novos conceitos a 
serem 
trabalhados: 
HEAVY AND 
LIGHT  

(pesado e leve).  

Na primeira 
página, encontrem 
em revistas, 
encartes ou 
jornais, algo que 
seja pesado e algo 
que seja leve, e 
peça ao aluno que 
recorte e cole na 
página. 

Na segunda 
atividade, peça ao 
aluno que desenhe 
um animal que 
aparentemente 
seja pesado e um 
que seja mais 
leve. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTA 

RES – PRÉ 
ALFABETIZA 

ÇÃO  

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 

 

INGLÊS PIAGET- 

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 
 

APOSTILA PIAGET- 
 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 



 
Nível II – Volume 3 – Página 44 
Brincando com suas medidas 

 

 Materiais: Barbante e tesoura. 

 

 Orientações: 

 

1. Dê a cada aluno um barbante com a medida de sua altura (meça o aluno e corte o 

barbante no tamanho); 

2. Com essa medida em mãos, o aluno deverá andar pela casa e verificar os tamanhos dos 

objetos que são maiores ou menores que o seu; 

3. É possível medir mesas, cadeiras, árvores etc. Assim, o aluno perceberá que alguns 

objetos têm duas medidas de seu barbante, por exemplo, ou mais, ou menos; portanto, 

serão maiores e menores do que ele. 

Nível II – Volume 3 – Página 44 

Fichas numéricas  

 Materiais: Copo descartável (1 para cada aluno) e kit de fichas (1 para cada aluno). 

 

 Como usar as fichas: 

 

1. Distribua um kit de fichas para que cada aluno coloque no copo descartável; 

2. Dite um número, como, por exemplo, o 35. As crianças deverão pegar a ficha do 30 e 

sobrepor a ficha do 5 sobre o 0 e, desta forma, perceber que a composição do número 35 é 

30+5. 

3. Essa brincadeira deverá ser repetida conforme os números forem sendo apresentados aos 

alunos para que percebam que a construção do número se dá desta forma.  

4. Os números trabalhados para esta faixa etária serão até o 50.  

 

 Modelos das fichas: 

1 2 3 

 4 5 6 

 7 8 9 
 



10 20 30 40 50 
 

 

Nível II – Volume 3 – Página 45 

Animais marinhos de caixas de ovos 

 Materiais: Caixa de ovos, tinta guache, pincel, E.V.A, olhinhos de plástico, caneta hidrocor 

preta, cola quente e tesoura. 

 

 Orientações: 

 

1. Converse com o aluno sobre cada um dos animais.  

2. Mostre os modelos a seguir para  que  o aluno possa ver; depois, deixe-o executar cada 

passo. Para alguns acabamentos, será necessária asua ajuda.  

3. Ao término, guarde os animais montados para enfeitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


