
 

 
 

 
     

 

Dia 15 Dia 16 Dia 17 Dia 18 Dia 19 

 Atividades site 
colégio: 
 
Semana 7- Parlendas 
 
Orientação: 
Ouça a música e 
assista ao vídeo “A 
galinha do vizinho”, 
disponível em: 
https://www.youtube
.com/watch?v=FB-
aTZaOif4  
 
 
 
 
 
 

 
 
Depois, converse 
sobre as quantidades 
(1 até 10). Desafie a 
contar bolinhas, 
feijões, brinquedos. 
Distribua itens com 
quantidades 
diferentes e veja se 
consegue contar 
reconhecendo da 
maneira correta. 
 
Por fim, realize a 
atividade de 
matemática, 
disponível na folha de 
atividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 7- Parlendas 
 
Orientação: 
Assista ao vídeo “A 
galinha do vizinho”, 
disponível em:   
https://www.youtube
.com/watch?v=FEMbg
9Urft8 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recorte e cole o dado, 
que está na folha de 
atividades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vamos brincar de 
dado? Pegue várias 
bolinhas para 
representar os ovos 
(de 15 a 20). Coloque-
os todos dentro de 
uma cesta ou potinho, 
esses serão os 
“ovinhos” da galinha! 
 
Jogue o dado, o 
número que cair 
deverá ser a 
quantidade de “ovos” 
que tiraremos da 
cesta/potinho. Faça 
isso até que não reste 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 7- Parlendas  
 
Orientação: 
Vamos brincar de 
massinha?  
Faça massinha, com 
a ajuda do papai ou 
da mamãe, a receita 
está disponível em: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=pgc
5yMjq6Hg 
 
 
 
 
 
 

 
Depois, separe dez 
pedaços de papel 
em branco e escreva 
um número em cada 
uma, de 1 até 10. 
 
Com a massinha, 
faça bolinhas para 
representar os ovos 
da galinha, e cole-os 
nas folhas, 
respeitando a 
quantidade pedida. 
 
 
 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 7- Parlendas  
 
Orientação:  
Assista ao vídeo 
“Galinhazinha”, 
disponível em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=VV
DhxLG5RoU  
 
 
 
 
 
 

 
 
Pegue folhas de 
papel em branco, e 
escreva os números 
de 1 até 10, um 
número em cada 
folha.  
 
Após isso, recorte 
quadradinhos de 
papel colorido e 
coloque-os em uma 
caixinha. 
 
Peça que a criança 
observe os números 
e cole o número de 
quadradinhos 
correspondentes em 
cada folha. 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 7- Parlendas  
 
Orientação: 

Dance e assista ao 
vídeo “Dança do 
patinho”, disponível 
em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=87T
A_dww6nY 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depois, relembre de 
todas as atividades 
realizadas nesta 
semana, foram 
muitas, não é 
mesmo? 
 
Para finalizar, faça 
um desenho que 
represente tudo que 
aprendeu nos 
últimos 4 dias. 
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nenhum “ovo” dentro 
da cesta/potinho. 
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Orientação: 
 
Assista ao vídeo 
“Número 5”, disponível 
em:  
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=cTRpZIX50
E8 
 
 
 
 
 
 

 
 
A atividade tem como 
objetivo a realização de 
agrupamentos. 
 
Escolha 5 brinquedos 
que você mais gosta, e 
agrupe-os colocando 
lado a lado. 
 
Depois, conte quem 
tem mais, o Luca, com 
os seus bonés, ou a 
Nina, com as bonecas? 
Escreva o nome LUCA 
abaixo dos bonés, 
contando quantos ele 
tem, e escreva o nome 
NINA abaixo das 
bonecas, contando 
quantas bonecas ela 
tem, ilustrados na 
página 24.  
 
Faça o número 5, 
pintando com muitas 
cores, na página 24, 
exercitando seu 
traçado. 
 
 
Assista ao vídeo “As 5 
pipoquinhas”, 
disponível em: 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=J4yoMuLF
m4w  
 
 
 

 
Orientação: 
 
Procure em jornais, 
revistas, na internet, 
imagens de pessoas se 
movimentando de 
diferentes maneiras, e 
cole-as dentro do mural 
da página 25.  
 
Após isso, ouça as 
seguintes músicas, 
dançando-as nos seus 
ritmos e praticando 
movimentos diferentes 
com suas mãos, pés, 
cabeça e corpo. 
 
“Pula pipoquinha”, 
disponível em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=MgG13r2f
VOw  
 
 
 
 
 

  
 
 
“Se essa rua fosse 
minha”, disponível em: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IuZf_xTt_JU  
 
 
 
 
 
 

 
 
“Tchutchuê”, disponível 
em: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=oSwWny1sX
NA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientação: 
 
Primeiramente, pinte 
de VERMELHO, os 
espaços dos pontos 
que você encontra na 
página 26. O que tem 
lá? Um coração! 
 
Na página de recortes 
26, você irá encontrar 
um espaço com 
diversos sentimentos 
escritos, destaque-os 
da página e recorte-
os. Escolha 5 
sentimentos e cole-os 
para guardar no seu 
coraçãozinho, 
colando-os dentro, na 
página 26. 
 
Faça o passo a passo 
do coração de trevo, 
com a ajuda do papai 
ou da mamãe, que se 
encontra no 
documento de 
atividades. 
 
Cole-o dentro da mão 
da foto ilustrada na 
página 26, essa foto 
simboliza todo amor, 
amizade, cooperação 
que está em nosso 
coração e também em 
nossas mãos. 
 
 

 
Orientação: 
 
Expresse todas as 
coisas que aprendeu 
nestes últimos dias, 
expondo sua 
criatividade e as coisas 
que mais gostou! 
 
Desenhe momentos 
alegres ou lugares que 
o deixem feliz com sua 
família. 
 
Utilize muitas cores e 
faça com muito 
capricho!  
 
Escute a música 
“Como é grande o 
meu amor por você”, 
disponível em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=iDhHIhg
clR4  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Orientação: 
 
Escute a música “I 
LIKE”, anexa no e-
mail. 
 
Visualize os 
flashcards da banana 
(banana), apple 
(maçã), cookies 
(biscoitos) e 
sandwich 
(sanduíche), 
disponíveis no 
documento de 
atividades, dizendo: 
 
I LIKE APPLE 
I LIKE BANANA 
I LIKE COOKIES 
I LIKE SANDWICH 
 
Depois, destaque os 
adesivos de food 
(comida) na página 
51 de recortes, e 
cole-os na toalha de 
picnic da página 51.  
 
Por fim, escute a 
música “Apples & 
bananas”, disponível 
em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=r5W
LXZspD1M  
 
 
 
 
 
 

 
 
“Let’s make a 
sandwich” 
https://www.youtub
e.com/watch?v=mK4
O8hi30UA  
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTRpZIX50E8
https://www.youtube.com/watch?v=cTRpZIX50E8
https://www.youtube.com/watch?v=cTRpZIX50E8
https://www.youtube.com/watch?v=J4yoMuLFm4w
https://www.youtube.com/watch?v=J4yoMuLFm4w
https://www.youtube.com/watch?v=J4yoMuLFm4w
https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw
https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw
https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw
https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU
https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU
https://www.youtube.com/watch?v=oSwWny1sXNA
https://www.youtube.com/watch?v=oSwWny1sXNA
https://www.youtube.com/watch?v=oSwWny1sXNA
https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4
https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4
https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=mK4O8hi30UA
https://www.youtube.com/watch?v=mK4O8hi30UA
https://www.youtube.com/watch?v=mK4O8hi30UA
https://www.youtube.com/watch?v=cTRpZIX50E8
https://www.youtube.com/watch?v=MgG13r2fVOw
https://www.youtube.com/watch?v=IuZf_xTt_JU
https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4
https://www.youtube.com/watch?v=r5WLXZspD1M
https://www.youtube.com/watch?v=mK4O8hi30UA


 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
“Pop pop”, disponível 
em:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=DOeFG-
06z6c 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agora, qual foi a música 
que vocês dançaram 
com mais animação? E 
qual foi a mais calma? 
Compartilhe com os seus 
pais quais foram elas. 
Diga, também, qual foi a 
música que mais gostou.  
 

 
AULA NO ZOOM 
 
Nome: Aula do 
Jardim 1 
 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zoo
m.us/j/2501453153?
pwd=OU1XeFpPSVN
3TlhPQmhqQ0pNWj
Bmdz09 
 
ID: 250 145 3153 

Senha: interagir 
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