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Nessa atividade prepare 

uma festinha simples para 

a criança,onde tenha 

coisas SALGADAS como 

pipoca e salgadinho e 

DOCES como brigadeiro e 

paçoca; e suco de frutas 

natural (guarde as 

sementes dessa fruta para 

atividade futura da pg.31). 

Disponha de modo que ela 

possa visualizá-los e 

alcançá-los. Antes de 

começar a festejar, chame 

a atenção dela  para a 

mesa de comidas. Prove 

um dos alimentos 

SALGADOS dizendo seu 

sabor e que está uma 

delicia. Incentive a criança 

provar e dizer os que são 

itens SALGADOS e DOCES. 

Para realizar a atividade, 

leia o gênero textual 

“POEMA” e explore a 

utilização da página. Com 

cola colorida, instrua eles a 

contornarem a caixinha de 

pipoca concluindo que se 

trata de um QUADRADO. 

Ofereça pipoca (frita sem 

óleo) para eles colarem na 

atividade, MUITAS dento 

da caixinha e POUCAS do 

lado de fora.Motive-os a 

colorir as partes da 

atividade de estão EM 

BRANCO, para deixar a 

cena bem alegre. 

Assita a video 

complementar O DIÁRIO 

DE MIKA – O PALHAÇO 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=Z9pBFer_xbg&t=

326s 
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Hoje é um dia muito 
especial, coloque nas 
crianças roupas BEM 

COLORIDAS, eles serão 
PALHAÇOS por um dia. 
Pinte o rostinho deles 
com tinta facial e nariz 

vermelho. Deixe eles 
se verem no espelho, 
elogie e incentive-os. 

Se der para adaptar 

um cortina de lençol 
para ser o picadeiro de 

apresentação seria 
bem legal além de ter 

alguém em casa para 
assisti-lo. Ensaie com 

ele a chamadinha para 
o circo que consta na 

apostila. Chegada a 
hora, dite frase por 

frase deixando o 
repetir pequenos 

trechos ainda com as 
cortinas fechadas para 

que eles não fiquem 
tímidos e bem alto.  

Então com uma música 
bem animada abra a 
cortina revelando o 

palhacinho e deixe o a 

vontade para dançar 
ou fazer alguma 

palhaçada, sempre 
incentivando e 

perguntado o que 
achou dessa 

brincadeira.  Na 
atividade, ofereça 

material de sua 
escolha para colorir o 

palhaço. Utilizando 
folha de revista, rasgue 

a em tiras formando 
uma cortininha. Instrua 

a colar as tiras no 
acessório a frente do 

palhaço.  Finalize com 
uma atividade 

educacional digital no 
site Piaget através de 

seu usuário e senha: 
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Inicie providenciando 

uma cartola mágica ou 

imprima uma imagem 
e cole num boné, 
imprima também 
palavras mágicas 

como: OBRIGADO(A), 
COM LICENÇA, 

DESCULPE e POR 
FAVOR. Instigue a 

criança adivinhar o que 
há dentro da cartola. E 
vai apresentando as 04 
palavrinhas tiradas da 

cartola demonstrando 
surpresa. E dialogue a 

circunstância que 
devemos utiliza-las. 

Imprima imagens de 
flores para eles 

presentear alguém e 
observar o que eles 

costumam falar 
(agradecer) quando 

recebem algum MIMO. 
Explore as questões da 

apostila e leve-as 
imaginar o que mais 
poderia ter saído da 

cartola. Com um 

material de sua 
escolha, peça que a 

criança desenha o que 
ela imaginou saindo da 

cartola e faça um 
círculo no mágico.  
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Inglês 

Assita o vídeo aula no 
link abaixo: 

 

 

 

 

 

Reforce a explicação 

do vídeo acima, fale 
que a TURTLE 

(tartaruga) é um PET 
bem curioso, que 

carrega sua HOUSE 
(casa) nas costas. Ela 

anda bem 
devagarzinho e 

mesmo assim 
consegue ir a muitos 

lugares. 

Para atividade da 

apostila, ofereça 
retalhos de tecido 
colorido ou outro 

material para enfeitar 

o casco da TURTLE e 
deixar ela ainda mais 

linda. 

 

Assista o vídeo musical 
complementar : 
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Inicia apresentando a 
música “Semente”: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VE8jqt_gL
ZI 

Incente eles cantarem 
juntos com a música e 

faça perguntas como: 
do que ela fala, o que é 

semente e onde 
encontramos. 

Separe umas frutas que 
tenham sementes, tire-

as e permite que a 
criança manuseie-as, 

conhecendo e 
descrevendo algumas 

caracteristicas. Use 
também as sementes 

guardadas da atividade 
da pg.28. Em um 

potinho transparente 
coloque um pouquinho 

de semente e pergunte 
se ali há POUCAS ou 

MUITAS (para 
relembrar conteúdos). 

Termine de colocar as 
sementes e pergunte  

novamente . 

Converse com eles 

sobre como as plantas 
germinam ao serem 

plantadas e cuidadas, 
instruindo-os a 

preparar, regar e 
adulbar a terra 

sozinhos. Após uns dias 
provoque a curiosidade 

para verem se houve 
alguma mudança, 

incentivando a 
acompanhar e cuidar. 

Segue uma contação 
sobre semente no link: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9pBFer_xbg&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=Z9pBFer_xbg&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=Z9pBFer_xbg&t=326s
https://www.youtube.com/watch?v=VE8jqt_gLZI
https://www.youtube.com/watch?v=VE8jqt_gLZI
https://www.youtube.com/watch?v=VE8jqt_gLZI
https://www.youtube.com/watch?v=C2BCE1jkHro
https://www.youtube.com/watch?v=0aa5aXLIQD4
https://www.youtube.com/watch?v=TJ-gjN4H2m0


 

 

 

 

 

 

Monday 
BILINGUAL PROJECT 

SOCIAL STUDIES 

 

Revisar a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que explica conceitos de 

FAMILY (família): 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=kUaZToQN

1D8&list=PLILuVNnG

q1i0gOtlwfgRT6Rnrok

W0GMG4&index=8&t=

0s 

  

Na 1ª atividade 
entregue um papel A4 e 

5 palitos de picolés. 

Ajude-os a colar os 
picolés construindo uma 

HOUSE (casa). Depois 
peça para desenhar sua 

FAMILY (família) dentro. 

Na 2ªatividade contorne 
a mãozinha da criança 
na sulfite e peça para 

desenharem a sua 
FAMILY (família) em 
cada dedinho (Mom, 
Dad, Child, Baby...) 

Aponte para cada 
FINGER (dedo) e 

pergunta: Quem é esse? 
Mom? Dad? 

Vídeomusical para  
complementar o 

conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mande uma foto para o 

email da professora. 

 

https://piagetmaisdigital.

com.br/atividades-

educativas-

online/?pagina=2 

 

 
Tuesday 

BILINGUAL PROJECT 
MATH 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 
que explica sobre THE 

SAME (igual) e 
DIFFERENT (diferente) 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=FkKXazg
5bf0&list=PLILuVNnGq
1i0gOtlwfgRT6RnrokW

0GMG4&index=5 

 

Coloque alguns 
brinquedos no chão e 
misture . Peça para o 

seu filho pegar os 
brinquedos THE SAME 

(iguais). 

 Na 1ªatividade instrua 

a criança a colorir 
flores THE SAME 

(semelhantes, iguais) 
com a mesma cor. 

Aponte as flores e diga 
"THE SAME" Peça a 
elas para repetir . 

Na 2ª atividade instrua 

a criança a colorir as 
DIFFERENT (diferentes) 

flores com cores 
diferentes. Aponte as 

flores e diga 
"DIFFERENT" Peça para 

repetir. Compare as 
atividades. 

VídeoMusical para 
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Wednesday 
BILINGUAL PROJECT 

SCIENCE 
 

Revisão: 

Assistir a VÍDEO 
MUSICAL no link abaixo 

que MOSTRA as partes 
do corpo e como 

TOUCH (tocar) em algo: 

 

 

 

 

 

Nessa atividade ajude-
os a colar um pouco de 

arroz em uma das 
metades da Folha de 

atividade e algodão na 
outra metade. Instrua a 
TOUCH (tocar) nos dois 

materiais diferentes. 

Pergunta a eles: Qual a 
sensação ? Ensine a 

falar " Touch" (toque) e 
peça para repetir. 

 

 

 

Vídeo musical para  
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Thursday 
BILINGUAL PROJECT 

SOCIAL STUDIES 

 
Revisão: 

Assistir a VÍDEO musical 
no link abaixo que fala 

sobre FAMILY (família)  

 

 

 

 

 

 

Nessa atividade peça 

para colorir a FAMILY 
com muito capricho. 

Após o desenho 
colorido auxilie a 

circular a MOM e fazer 
um X no DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo musical para  
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a imagem da 
apostila e estimule a 
destacar a cena da  

monstrando as etapas 
do plantio, oriente os a 

completar a sequência. 

 

Friday 
BILINGUAL PROJECT 

MATH 

 

Revisão: 

Assistir a VÍDEO musical  

no link abaixo para 
rever conteúdo sobre 

NUMBER THREE 
(número 3) : 

 

 

 

 

 

 

Na atividade instrua-os 
a colar grãos de feijão 

dentro do NUMBER 
THREE (Nº3). Aponte 

para o 3, diga "THREE" e 
peça para a criança 

repetir. 

: 

 
 

Vídeo musical para  

complementar o 
conteúdo: 

 
 
 
 
 

 
 

Have a nice 
weekend!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kUaZToQN1D8&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kUaZToQN1D8&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kUaZToQN1D8&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kUaZToQN1D8&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kUaZToQN1D8&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=kUaZToQN1D8&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=8&t=0s
https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/?pagina=2
https://www.youtube.com/watch?v=FkKXazg5bf0&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=FkKXazg5bf0&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=FkKXazg5bf0&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=FkKXazg5bf0&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=FkKXazg5bf0&list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=49yuzXy7f-s
https://www.youtube.com/watch?v=GiRUF7hvWuM
https://www.youtube.com/watch?v=Gng5a5FCSZc
https://www.youtube.com/watch?v=GdwHRCdnAVE
https://www.youtube.com/watch?v=LoSu4FwFMwU
https://www.youtube.com/watch?v=3ZWtDfBoU-E
https://www.youtube.com/watch?v=J6Ae6wGgIr0
https://www.youtube.com/watch?v=G6k7dChBaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=ii_LtHrEiao
https://www.youtube.com/watch?v=W-SeOeSo7gY
https://www.youtube.com/watch?v=gIlqG3s6XN4


 

ATIVIDADE: DIA 23/09 – Palavras mágicas 

 

 

 

                        

 

 
 

   

 

 

ATIVIDADE: DIA 23/09 – Cartola 

 

 
 

 



 

 

ATIVIDADE: DIA 23/09 – Flores 

 

 
 


