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Apostila Piaget 

Página 35 

 

ORIENTAÇÃO: 

Essa atividade 
tem como objetivo 
a habilidade de 
identificar e criar 
diferentes sons e 
reconhecer rimas 
em cantigas e 
textos poéticos.  

Mais uma vez, a 
consciência 
fonolóca será 
muito importante, 
então leia 
algumas vezes, 
até que o aluno 
assimile a rima. 
Dê um exemplo 
com o nome da 
criança, para que 
ela inicie já 
fazendo essa 
conexão. Ex: 
Essa casa é 
BACANA, quem 
mora nela é a 
ANA. Para 
completar a 
atividade do 
manual na página 
de recorte no final 
da apostila, peça 
que o aluno 
recorte as portas 
e veja qual melhor 
se encaixa, 
colando apenas a 
“abinha” que deve 
ser dobrada. Em 
seguida ajude-o a 
completar com as 
palavras faltantes.  

Sugiro o jogo 
“JOGO DAS 
RIMAS” 
https://piagetmais

 

Apostila Piaget 

Páginas 36 e 37 

 

ORIENTAÇÃO: 

Nessa atividade, o 
objetivo é construir 
o conhecimento do 
lugar que se vive, 

qual o meio de 
comunicação para 
ser encontrado e 
como utiliza-lo. 

Pergunte ao aluno 
se ele sabe o qual a 
função do carteiro, 

explique essa 
importante 

profissão e fale 
sobre endereço, 
cada rua tem um 

nome e um número 
(CEP), cada casa 
possui um número 
e é dessa forma 

que podemos 
encontrar o 

endereço das 
pessoas. Complete 
a página 36 com o 

endereço da 
família, auxilie o 

aluno a preencher 
este campo. 

Embora existam os 
meios eletronicos, a 
carta é, além de um 

meio de 
comunicação muito 
usado, um gênero 

textual bem 
definido. Para 

aprendizado desta 
estrutura, escreva 
com o aluno, uma 

carta aos três 
porquinhos em 
poucas linhas.  

É necessário 
entender que essa 

 

Apostila Piaget 

Página 38 e 39 

 

ORIENTAÇÃO: 

Essa atividade tem 
objetivo 
desenvolver a 
habilidade de 
comparar 
tamanhos e avaliar 
distâncias. Antes 
de realizar essa 
atividade, realize 
uma brincadeira 
(VIDE ANEXO). 

Explique que o 
carteiro em seu 
trabalho, sempre 
anda a pé, 
passando de casa 
em casa, com 
certeza ele planeja 
um bom caminho 
para que possa 
alcançar todos os 
endereços de 
maneira eficaz, 
analisando o 
conceito de 
comprido e curto. 
Na apostila, peça 
que o aluno 
desenhe pedras 
redondas no 
caminho mais 
curto (do meio), e 
cole papeis 
coloridos no 
caminho mais 
longo e preencher 
os pontilhados.  

Na página 39 se 
possível, faça um 
chocalho com uma 
lata seja de 
nescau, lata de 
milho, etc. Coloque 
os diferentes 
objetos sugeridos 

 

Apostila Piaget 

Página 40 e 41 

 

ORIENTAÇÃO: 

Antes da atividade 
assista o vídeo 

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

JfY6r2rCk em 
seguida, 

conversem sobre 
os gestos GENTIS 

que podemos 
encontrar neste 

vídeo. Explique o 
significado da 

palavra, transmita 
esse valor ao 

aluno, leve-o a 
uma reflexão da 

palavra 
GENTILEZA, 

pergunte quais 
atitudes gentis que 

podemos ter no 
dia-a-dia e se ele 
se considera uma 
pessoa gentil. Na 
apostila, o aluno 

deverá escolher e 
diferenciar os itens 

das prateleiras, 
circulando-os de 
acordo com a cor 

sugerida para 
cada grupo: 

CORPO- azul  

CABELO – verde 

DENTES- 
vermelho, em 

seguida, solicite 
que ligue os 
produtos aos 

cestos corretos.  

Página 41, Neste 
momento em que 
passamos, saber 
lavar as mãos é 
algo primordial 

 

Apostila Piaget 

Página 73 

 

ORIENTAÇÃO: 

 O objetivo dessa 
atividade é que o 
aluno familiarize-se 
com a imagem do 
próprio corpo e 
compreenda as 
mudanças que 
acontecem, assim 
como as mudanças 
que ocorreram com a 
caterpillar, que antes 
era um egg, depois 
uma caterpillar e 
tornou-se uma 
butterfly. Mostre fotos 
da sua infancia, 
adolescencia e fase 
adulta, diga quantos 
anos você tinha em 
cada foto (in this pic i 
was 10 years old), 
mostre as fotos do 
aluno quando bebe e 
agora e pergunte: 
Who old are you in 
this pic? Incentive-o a 
dizer sua idade em 
inglês, em seguida 
compare com a vida 
da caterpillar e cole 
na apostila, 
completando com a 
idade.  

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

Para esta aula 
solicitamos que se 
possível  os alunos 
estejam vestidos  a 

carácter de mês  
Junino.   

 

 

https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://www.youtube.com/watch?v=CkJfY6r2rCk
https://www.youtube.com/watch?v=CkJfY6r2rCk
https://www.youtube.com/watch?v=CkJfY6r2rCk


digital.com.br/jogo
s-educativos-
online/ 

estrutura deve 
envolver um 

remetente (que 
escreverá a carta), 
um destinatário (a 
quem essa carta 

será escrita e 
destinada). 

Sugiro que após a 
conclusão desta 

atividade, o aluno 
exponha seus 
sentimentos, 

escrevendo uma 
carta ao um amigo, 

auxilie o aluno 
escrevendo 

algumas palavras 
chave para o que 
ele quer dizer ao 

amigo. 

Assista 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Ua-

L13ZPDrU “A 
história de uma 

carta” 

na página, um de 
cada vez para que 
o aluno possa 
identificar e 
completar a 
apostila 
descrevendo o 
som se forte ou 
fraco. Pergunte 
qual parte do corpo 
utilizamos para 
escutar e recorte 
de revistas ou 
jornais esse órgão 
e cole no local 
indicado. 

para conseguirmos 
passar com saúde 
e segurança por 

esse vírus, 
portanto, carimbe 

com caneta ou 
canetinha as duas 

mãos do aluno, 
solicite que vá 
lavar as mãos, 
utilize a música 

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

aTXgmHyMSk 
prestem atenção 
nas palmas da 

música e incentive 
o aluno a bater 

palmas no ritmo. 
Na apostila, 
carimbe as 

mãozinhas do 
aluno com tinta 
amarela e peça 
para decorar a 

mão esquerda que 
será a sujinha. 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 

 

 
ANEXO 1 – Pág 38 

A brincadeira pode ser montada com fita crepe no chão, de forma simples, mas de grande valia para a 
coordenação motora.  

Monte dois percursos no chão, primeiro deve ser feito colocando duas fitas em zigue-zague, o segundo deve 
ser do mesmo tamanho, porém deve ser colado duas fitas em linha reta. Observe o modelo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinque com o aluno, dêem as mãos e atravessem cada percurso por vez, coloque o cronometro e conte, 
em seguida o outro percurso em zigue zague, também contando. Revele os resultados, e pergunte por que 
será que o percurso em zigue zague demorou mais sendo que ambos são do mesmo tamanho? O objetivo é 
que o aluno tenha a percepção que mesmo as linhas tendo o mesmo comprimento, a que está em zigue-
zague é mais comprida. 
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