
 

ROTEIRO DE ESTUDOS JARDIM II– PROFª CAROLINE MATOS 
     

SEMANA 11 (20/07/20 – 24/07/20)     JARDIM II 

Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 

 

MATEMÁTICA 

 

MATERIAIS: 

Folha sulfite  

Grãos (feijão ou  
milho) 

Cola branca  

 

ORIENTAÇÃO: 

 

Primeiro acesse o 
jogo: 

http://www.noas.c
om.br/educacao-
infantil/matematic
a/nomeando-os-
numerais/ Neste 
jogo, o aluno terá 
que encaixar as 
peças de acordo 
com o número 
apresentado. É 
interessante que 
nesta fase da 
infancia o aluno 
comece a 
associar 
diferentes formas 
de um numeral 
ser apresentado. 

 Separe a folha 
sulfite em 6 
quadrados, em 
cada um deles 
você escreverá um 
numeral, o aluno 
deverá colar os 
grãos de acordo 
com o numeral 
escrito. Assim 
trabalharemos 
atenção, noções 
matemáticas, 
identificação de 
algaritmos e 
coordenação 
motora fina. 

 

LINGUAGEM 
ORAL E ESCRITA 

 

MATERIAIS: 

Folha sulfite 

Canetinha ou 
caneta 

Tesoura 

 

ORIENTAÇÃO: 

 

“Caça as letras” 
Primeiro você 

mostrará as letras 
para o aluno com o 
alfabeto que enviei 
junto com a apostila 

no inicio do 
bimestre. Em 

seguida, com ajuda 
do aluno, vocês 

escreverão todas 
as letrinhas, uma 

em cada 
quadradinho, 

espalhe pela casa 
as letras que 

fizeram e o aluno 
deverá encontrar e 

dizer o nome da 
letra que for 

achando. Depois de 
todas as letras 
encontradas, o 
aluno deverá 

organiza-las em 
ordem alfabetica do 

a ao z. Aproveite 
este momento para 
avaliar se o aluno 

reconhece todas as 
letrinhas, não é 

necessário força-lo 
a dizer, alguns 

alunos ainda tem 
dificuldades e isso 
é normal, porém é 

necessário que 
trabalhemos de 

forma lúdica essa 
necessidade. 

 

NATUREZA E 
SOCIEDADE 

 

MATERIAIS: 

Folha sulfite 

Feijão 

Algodão 

Recipiente 

Água 

 

ORIENTAÇÃO: 

  

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

tCicNxO0Y Em 
seguida faça 

algumas perguntas 
ao aluno como: 

você aceitaria os 
feijões mágicos? 

Você teria 
coragem de subir 
ao pé de feijão? O 
que você acha da 
atitude de João de 
pegar a galinha? 
Sugira ao aluno 

que registre o que 
achou da história 
numa folha sulfite 

em seguida, 
plantem juntos o 

feijão no algodão e 
diga ao aluno que 

as plantas 
possuem algumas 

necessidades 
como, àgua, sol e 

sombra.  

 

LINGUAGEM 
ORAL E ESCRITA 

 

ORIENTAÇÃO: 

 

Baixe o power 
point que preparei 

e  enviei 
juntamente com o 
email e deixe que 
o aluno jogue, ele 
devererá clicar na 
palavra correta, se 

preciso leia as 
primeiras silabas, 
para que o aluno 
faça sozinho a 

associação.  Caso 
erre, clique no 

rostinho vermelho 
que voltará a 
palavra inicial.  

 

INGLÊS 

 

MATERIAIS: 

Diferentes peças de 
roupa (camiseta, 

blusa, calça, meias, 
etc). 

 

ORIENTAÇÃO: 

Assistam ao video  

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

VHDb5U Em seguida, 
mostre ao aluno as 
peças de roupa que 
ele tem e vá dizendo 
os nomes, conforme 
o vídeo. Coloque as 
peças em um local 

acessível e peça para 
que o aluno pegue 

determinada peça, vá 
somando pontos 

quando ele acertar, 
se achar necessario, 
pode complementar 
com as colors, ex: 

black t-shirt.  

 

https://youtu.be/NrJo4
0R4sJk 

 

 

Brincamos muito 
dessa atividade em 

sala, eles ja 
conhecem e adoram.  

 

  

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 
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