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Apostila Piaget 

Pág 24 e 25  

 

ORIENTAÇÃO: 

Nesta atividade, 
apresentamos um 
jogo de tabuleiro 
com sequência 

numérica no qual 
as regras são de 

fundamental 
importância para 
que se obtenha 

sucesso na 
brincadeira. (anexo 

regras)  

A atividade 
apresenta regras 
simples e claras e 

estimula o jogo 
simbólico. De 
acordo com o 

contexto, o Beto e 
a Bia estão na 
casa do Juca e 

vão realizar 
algumas 

atividades; porém, 
alguns 

acontecimentos 
mudam esse 
percurso. A 

caminhada tem 29 
passos, e ganha 

quem chega 
primeiro. Jogue 
com a família, 

antes de iniciar o 
jogo, mostre ao 
aluno, casa por 

casa e permita que 
ele perceba que 

existem casas nas 
quais faltam 

número, peça que 
complete. É 
importante 

ressaltar ao aluno 
que, por ser um 
jogo com dados, 

tudo dependerá de 
sorte. 

 

Apostila Piaget 

Pág 26 

 

 ORIENTAÇÃO: 

Nesta atividade de 
matemática, será 
de grande valia 

para o estímulo do 
cálculo mental a 

contagem de 10 em 
10. Aponte para o 
aluno que não são 
3 unidades, e sim 3 

dezenas (anexo 
material dourado 
caso não tenham 

impresso). O aluno, 
então, completará 

seu manual de 
maneira mais 

natural, entendendo 
a contagem de 10 

em 10, pois a 
comparará com o 
material dourado. 

Finalize a atividade 
solicitando que 

complete a 
sequência númerica 

proposta. Sugiro 
que monte com o 

aluno, outros 
agrupamentos de 

10 em 10 com 
materiais de seu 

cotidiano, a fim de 
que seja realizada a 
contagem de 10 em 

10. Exemplo: 
tampinhas, 

bolinhas, grãos, etc. 

Sugiro o jogo 
“Brincando com 

material dourado” 

https://piagetmaisdi
gital.com.br/jogos-
educativos-online/ 

 

Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 

Nesta atividade, 
trabalharemos 

família. Um assunto 
tão importante para 

a construção da 
identidade do 

indivíduo. Pensem 
juntos na palavra 
FAMÍLIA, em seu 

significado abstrato 
e no que ela é para 
cada integrante da 

família. Para 
realização da 

atividade proposta, 
o aluno ferá um 
desenho livre de 
sua família. Peça 
que observe as 
duas famílias da 
página, uma do 

Juca, outra do Beto 
e da Bia, pergunte 

o que essa imagem 
transmite pro aluno.  

   

 

 

CADERNO DO 
ALUNO  

Pág 7  

 

ORIENTAÇÃO: 

Peça ao aluno que 
conte a quantidade 

de cada animal 
mostrada na 

imagem e 
complete o grafico 

com as 
quantidades 

exatas. 

Acesse ao jogo 
“Brincando na 

fazenda” 

https://piagetmaisdi
gital.com.br/jogos-
educativos-online/  

 

Apostila Piaget 

Pág 28 

 

ORIENTAÇÃO: 

Para essa atividade 
organize uma 

brincadeira 
chamada “O 

cachorro e o osso” 
(anexo regras), 

afim de motivar o 
aluno para realizar 

a atividade da 
apostila. Essa 

brincadeira trás 
benefícios muito 

interessantes para 
o exercício do foco. 

Aproveite para 
conversar com o 

aluno sobre a 
sensação de ser 

vendado e o quanto 
isso amplia sua 

percepção auditiva. 
Aborde o fato de 

que, quando 
estamos em 

silêncio, nossa 
atenção aumenta e 
aprendemos com 

muito mais 
tranquilidade. Para 

a realização da 
atividade proposta, 
peça ao aluno que 

passe sobre os 
pontilhados com 
cotonete e tinta, 
isso trabalhará a 
psicomotricidade, 

que é muito 
importante para 

execução de 
habilidades 

motoras 
importantes para a 
escrita. Peça que 
escreva a frase “O 
cachorro e o osso”, 

no espaço 
determinado. 

Anexo, passo a 
passo da 

dobradora para ser 
colada no corpo do 

 

CADERNO DO 
ALUNO  
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ORIENTAÇÃO: 

Peça ao aluno que 
pinte somente os 

lugares que contém o 
pontinho, formando 
assim a imagem da 
árvore em seguida, 
peça que pinte os 
frutos que a árvore 

da. 

 

 

 

.  

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 
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Leia o enunciado ao 
aluno, sugira 

diferentes animais 
que possam ser 

combinados como a 
FORMIGARRA, deixe 

que o aluno solte a 
imaginação.  

https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/


cachorro. 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

MATHEMATICS  

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
0evKKHpPmxQ&li
st=PLILuVNnGq1i
0Pz2R1zCGgLZs
guARYMvNy&ind

ex=8 
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 Retome o 
conteúdo 
trabalhado na 
última semana, as 
shapes – CIRCLE 
(circulo)  

TRIANGLE 
(triangulo) 

SQUARE 
(quadrado) 

RETANGLE 
(retangulo) 

OVAL (oval) 

DIAMOND 
(pentagono) 

Após assistir a 
aula do teacher 
Vitor, peça ao 
aluno que 
complete as 
figuras colando 
papeis picados por 
cima.  

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SOCIAL STUDIES 

 

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

n6f9x0YEk&list=PL
ILuVNnGq1i0Pz2R
1zCGgLZsguARY

MvNy&index=24 
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 Depois de assistir 
a aula do teacher 

Vitor, peça a 
criança que pinte a 
Window e pergunte 

qual a shape 
(forma geometrica)  
“What the shape is 
this?” (qual forma é 
essa?) peça que o 
aluno lhe responda 

usando: “the 
window is retangle 

or square” (a 
janela é um 

retangulo ou um 
quadrado). 

Na próxima 
página, peça que o 
aluno procure algo 

retangular para 
circular, formando 
uma door (porta).  

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SCIENCE 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=m
UeSNpv5dd4  

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=V6
DS4pUQpSY&t=3s 

 

PAGES 

 

Lincando nossas 
aulas online do 
Piaget, vamos 
trabalhar os farm 
animals já 
conhecidos pelos 
alunos. Peça ao 
aluno que desenhe 
um horse (cavalo) 
ao lado na página.  

Na página da cow 
e pig peça ao 
aluno que pinte 
ambos e ligar os 
animais com os 
nomes corretos 
(cow- vaca) (pig- 
porco). 

 

BILINGUAL 
PROJECT   

MATHEMATICS 

 
https://www.youtub
e.com/watch?v=SB
z2ZkObPzE&list=P
LILuVNnGq1i0Pz2
R1zCGgLZsguARY
MvNy&index=12 
 
 

PAGE 

 
Na aula do teacher 
Vitor, o aluno 
deverá responder o 
nome das shapes 
corretamente. Em 
casa, faça um jogo 
com o aluno. Peça 
que encontre um 
square (quadrado), 
faça uma contagem 
regressiva, depois 
peça um retangle 
(retangulo) e assim 
por diante. 
VOCABULÁRIO: 

CIRCLE (circulo)  

TRIANGLE 
(triangulo) 

SQUARE 
(quadrado) 

RETANGLE 
(retangulo) 

OVAL (oval) 

DIAMOND 
(pentagono) 

Quando o aluno 
encontrar os 
objetos selecione 
um grande e um 
pequeno 
(big/small), peça 
que o aluno circule 
o objeto na página. 

 
 
 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SOCIAL STUDIES 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=yyn6f9x
0YEk&list=PLILuVNn
Gq1i0Pz2R1zCGgLZ
sguARYMvNy&index

=24 

 

PAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retomando o 
conteúdo de terça-

feira, partes da house 
e peça que complete 
a casa com o ROOF 
(telhado) faltante se 
possivel com tinta, 

formando um 
TRIANGLE 

(triangulo), pergunte 
“What the shape is 
this?” (qual forma é 

essa?). Para finalizar, 
peça que complete a 
house com a door e 

window faltante 
circulando objetos 

quadrados e 
retangulares.  
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ANEXO: JOGO DA CASA DO JUCA – Pág 24, 25 
 

 4 Pinos (podem ser botões, tampinhas de garrafa PET, massinha) 

 1 Dado 
 
Regras do jogo: 

 Podem participar até 4 jogadores 

 Cada um dos integrantes colocará seu pino na casa do Juca, que é o inicio. 

 Inicia o jogo que tirar o maior número no dado. 

 O jogo se dá no sentido horário. 

 O número de que sair no dado é o número de passos que o pino deverá andar. 

 Algumas casas tem comandos a serem seguidos. 

 Ganha o jogo quem terminar a caminhada primeiro. 
 
 
 

MATERIAL DOURADO  Pág-26 

UNIDADE 

                       
 

                       
 

                       
 

                       
 
 
DEZENA  

SUGESTÃO: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=lcl8
uB2AWM0&t=53s 

“Shapes song” 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTA 

RES – PRÉ 
ALFABETIZA 

ÇÃO 

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 

 

INGLÊS 

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 
 

PIAGET  
 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 

https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=lcl8uB2AWM0&t=53s


                               
 
CENTENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO: JOGO “O CACHORRO E O OSSO”- Pág 28 

 

 Pano para vendar os olhos do aluno 

 Objeto para fingir ser o “osso” 
 
      Regras do jogo: 
      Vende os olhos do aluno, que representará o “cachorro”. Depois que a venda for colocada, deixe próximo 
ao aluno um objeto que representará o “osso” (podendo ser uma bola, pelucia, brinquedo). 
Dê um sinal, aos outros participantes que deverão tentar pegar o “osso”, sem que o aluno “cachorro” 
perceba. Caso perceba, deverá “latir” em direção ao ruído. Se ele “latir”, o participante que está tentando 
pegar o “osso” deverá parar. 
Caso o participante não consiga pegar o “osso”, o “cachorro” será o vencedor. 
 

 
ANEXO passo a passo dobradura – Pág 28 

 

 



 


