
 

 
     

SEMANA 14 

JARDIM I 

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 

Semana 14-  
Apostila piaget- 
Página 5. 

 

Bem vindos ao 3º 
bimestre! 

https://youtu.be/J3yqN
coU2nM  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a realização 
desta atividade é 
preciso que você 
destaque da página 
de adesivos e 
recortes (página 5) os 
envelopes das cartas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após destacar, conte 
os dedinhos do Enzo, 
quantos são? 2 
dedinhos! Cole dois 
adesivos de 
envelopes no espaço 
a frente dele.  

Agora, conte quantos 
dedinhos tem na mão 
da Rafaela... Quantos 
são? 5 dedinhos! Cole 
5 adesivos de 
envelopes no espaço 
da Rafaela. 

Por fim, conte 
quantos os dedinhos 
do Luca... Quantos 
você contou? 3 

Semana 14- 
Apostila piaget- 
Página 6. 
 
Para iniciar a 
atividade de hoje 
escute e dance as 
seguintes músicas: 
A horta do seu 
Lobato. Disponível 
em:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=zCt-
XR3yIOQ  

 

 
 
 
 
 

 
 
Viva a vida verde! 
Disponível em: 
https://youtu.be/iJ7U
inSD0XA  
 
 
 
 
 
 

 
 
Agora, destaque da 
página de recortes e 
adesivos 6 os 
tomates, os brócolis, 
as alfaces e as 
cenouras.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Após destacar, cole 
as alfaces no espaço 
da horta que tem 
uma placa escrita 

Semana 14-  
Apostila piaget- 
Página 7. 
 
Hoje iremos 
brincar mais um 
pouquinho com o 
nosso amigo 
Espantalho! 
Para isso, acesse 
o link do Piaget 
Mais Digital:  
https://piagetmaisdig
ital.com.br/jogos-
educativos-online/  

 

Nele você 
encontrará o jogo do 
espantalho. 

 

 

 

 

 

 
Ajude o nosso 
amigo Luca e o 
nosso amigo 
Espantalho a 
contarem os 
morangos, os 
tomates e as 
verduras.  
 
Após ajudar nosso 
amigo espantalho 
no jogo é hora de o 
ajudarmos a 
completar a 
sequência, que 
está disponível na 
página 7 de 
recortes. Cole as 
imagens na ordem 
da sequência.  
 

 

 

 

 

 
 
Após completar a 
sequência, recorte 

Semana 14- 
Apostila piaget- 
Página 42. 
 
Hoje teremos aula 
online no zoom, 
para aprendermos 
juntos! 
 
Nome: Aula do 
Jardim 1 
 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zo
om.us/j/250145315
3?pwd=OU1XeFp
PSVN3TlhPQmhq
Q0pNWjBmdz09 
 
ID: 250 145 3153 
Senha: interagir 
 
Estarei aguardando 

você ♥  

 
PARA FAZERMOS 
NA AULA ONLINE. 
 
Para esta aula 
iniciaremos 
escutando e 
assistindo ao vídeo 
“What’s your 
favorite color?” 
disponível em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=zxIpA5
nF_LY  
 

 
 
Após escutarmos a 
música, 
discutiremos sobre 
qual é a nossa cor 

Semana 14- 
 
Hoje teremos 
aula online no 
zoom! 
Iremos aprender 
um pouco mais 
juntos! 
 
Para acessa-la: 
Nome: Aula do 
Jardim 1 
 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zo
om.us/j/250145315
3?pwd=OU1XeFp
PSVN3TlhPQmhq
Q0pNWjBmdz09 
 
ID: 250 145 3153 
Senha: interagir 
 
Estarei aguardando 

você ♥  

 
Apostila piaget- 
Página 8. 
 
Para iniciar a 
atividade hoje 
assista e dance a 
música “Sopa”, 
disponível em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=x5Dm5
FcvIOw  
 

 
 
Após ouvir e 
dançar a música, 
pinte a palavra com 
o nome da música- 
SOPA, no título. 

https://youtu.be/J3yqNcoU2nM
https://youtu.be/J3yqNcoU2nM
https://www.youtube.com/watch?v=zCt-XR3yIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=zCt-XR3yIOQ
https://www.youtube.com/watch?v=zCt-XR3yIOQ
https://youtu.be/iJ7UinSD0XA
https://youtu.be/iJ7UinSD0XA
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/watch?v=x5Dm5FcvIOw
https://www.youtube.com/embed/J3yqNcoU2nM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/zCt-XR3yIOQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/iJ7UinSD0XA?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/zxIpA5nF_LY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/x5Dm5FcvIOw?feature=oembed


dedinhos! Agora cole 
3 adesivos de 
envelopes no espaço 
do Luca.  

 

Após terminar a 
colagem dos adesivos 
dos envelopes conte 
quantas cartas há no 
total do Enzo, da 
Rafaela e do Luca.  

 

Após terminar de 
contar, pegue os 
adesivos com os 
nomes das histórias 
“Os três porquinhos”, 
“O mágico de Oz”, e 
“Chapeuzinho 
Vermelho” e cole os 
nomes das histórias a 
frente das suas 
ilustrações na página 
5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

“Alface”. Cole os 
adesivos de brócolis 
no espaço da horta 
que tem uma placa 
escrita “Brócolis”. 
Cole os adesivos de 
cenoura no espaço 
da horta que está 
escrito “Cenoura”, e 
por fim, cole os 
adesivos de tomate 
no vasinho de 
tomates. 
 
 
 
 
  

as figuras 
geométricas da 
página de recortes 
7. Forme com elas 
diferentes imagens, 
como uma casa e 
árvores, colando-as 
no espaço abaixo 
da sequência na 
página 7.  
  
 
 
 

preferida, dizendo-
a em inglês.  
 
Com os flashcards 
que trabalhamos 
no bimestre 
passado, iremos 
relembrar o 
vocabulário 
aprendido dos 
alimentos e dos 
objetos escolares.  
 
Finalizarei a aula 
contando a história 
“Hand, hand, 
fingers, thumb”.  
 
 
 

 
Por fim, complete 
os quadrinhos com 
o nome do que tem 
na imagem (sapo e 
sopa). 
 



Apostila Bilíngue- 
Math- Color Yellow 
(Matemática- Cor 
amarelo). 
 
Inicie pintando o 
crayon (giz de cera) 
de Yellow 
(amarelo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Após pintar, procure 
em sua volta 
objetos com a cor 
YELLOW (amarelo), 
BLUE (azul) e RED 
(vermelho) e mostre 
para o papai ou 
para a mamãe.  
 
Finalize escutando 
a música “yellow” 
(“Amarelo”), 
disponível em: 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Hqez0m
RpABo 

 

 
 
 
 
 

 
 

Apostila Bilíngue- 
Science- Hands, 
finger, touch. 
(Ciências- Mãos, 
dedos, tocar). 
 
Inicie dançando 
com a música One 
Little Finger (Um 
pequeno dedo), 
disponível em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=eBVqcT
EC3zQ  

 

 

 

 

 

 

 

“Ten Little Fingers“ 
(Dez pequenos 
dedos), disponível 
em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=TFAyQJ
KGJRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Wash your hands” 
(Lave as mãos), 
disponível em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=dDHJW4
r3elE  

 
 
 
 
 
 

 
“Clap your 
hands“(Bata as 
mãos), disponível 
em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=C3c8fzb
sfOE 

 
 
 
 
 
 

 

Apostila Bilíngue- 
Social studies- I 
like (Estudos 
sociais- Eu gosto) 
 
Inicie escutando a 
música Do you like 
broccoli? (Você 
gosta de brócolis?), 
disponível em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=frN3nv
hIHUk 
 

 
 
Após escutar a 
música, pinte no livro 
Bilíngue na página 
abaixo as coisas que 
você Like (gosta).  
 

 
 
Finalize desenhando 
as coisas que você 
gosta de eat (comer) 
no livro Bilíngue. 
 

 
 
 
 
 

Apostila Bilíngue- 
Math- Numbers 
one and two. 
(Matemática- 
Números um e 
dois) 
 
Inicie escutando a 
música “Good 
morning” (Bom 
dia), disponível em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=CuI_p
7a9VGs  
 

 
 
Dance a música 
“Boom chicka 
boom”, disponível 
em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=9nKq4j
m4LD8 
 

 
 
Escute a música 
“How many 
fingers”, (Quantos 
dedos?) disponível 
em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=xNw1S
Sz18Gg  
 

 
 
Após ouvir a 
música, responda a 
seguinte pergunta: 
How old are you? 
(Quantos anos 
você tem?) 
Responda dizendo 
o número em inglês 

Apostila Bilíngue- 
Science- Mouth- 
Mouth to taste. 
(Ciências- Boca- 
boca para provar) 
 
Inicie escutando a 
música “The taste 
song” (A música 
do sabor), 
disponível em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=QLOw
Cd6sK34&t=59s  

 
 
 
 
 

 
 
Escute a música 
“Apples and 
bananas”, 
disponível em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=r5WL
XZspD1M  

 

 

 
 
 
 

 
 
Taste 
(experimente) o 
sabor de three 
(três) frutas 
diferentes. 
 
Após experimentar 
as frutas, pinte a 
tong (língua), na 
apostila bilíngue. E 
treine dizer 
“TONG- LÍNGUA”. 
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Após dançar as 
músicas, procure 
em jornais e 
revistas imagens de 
HANDS (mãos) e 
FINGERS (dedos), 
e cole-os na página 
do livro Bilíngue. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Finalize escutando 
a música “Goodbye 
friends” (Tchau, 
amigos), disponível 
em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=2O975e
wRT7Q  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

e mostrando com 
os dedos em sua 
mão.  
 
Agora, decore o 
número one (um), 
na apostila 
bilíngue, pintando 
com giz de cera e 
muitas cores! 
 

 
 
Após pintar o 
número one (um), 
finalize decorando 
o número two 
(dois), colando 
pedacinhos de 
papéis coloridos.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Finalize ligando à 
mouth (boca), o 
que podemos 
comer. (Candy- 
doce, apple- 
maçã). 
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