
 

 
     

SEMANA 13 

JARDIM I 

Dia 03 Dia 04 Dia 05 Dia 06 Dia 07 

Semana 12-  
Atividade: Dia de 
experiências. 
 
Você já parou para 
pensar o que um 
cientista faz? Quais 
são as suas 
responsabilidades? 
 
Para conhecermos 
um pouquinho sobre 
o que um cientista 
faz, assista ao vídeo 
“Um Cientista, Uma 
História Alberto 
Santos Dumont”, 
disponível em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=dMRHfuq
KDd0  
 

 
 
Após assistir ao vídeo 
é hora de fazermos 
uma experiência! 
 
Para a experiência 
você irá precisar de: 
Um recipiente 
transparente; 
Água; 
Óleo; 
Detergente. 
 
Primeiramente 
coloque a água no 
recipiente. Depois, 
coloque o óleo e 
verifique se eles se 
misturam ou se ficam 
separados. 
Após isso, coloque o 
detergente, verificando 
se ele se mistura com 
a água e com o óleo 
ou se não se mistura.  
 

Semana 12- 
Atividade: Dia do 
cozinheiro. 
 
Cozinhar e comer é 
bom demais! 
 
Para aprendermos 
sobre o que um 
cozinheiro faz e nos 
divertirmos dance e 
assista ao vídeo “A 
galinha cozinheira”, 
disponível em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=gm2O
V-znMYQ  
 
 
 
 
 
 

 
 
Agora é hora da 
receita! De cookie 
crocante. 
 
Ingredientes: 
1 colher de essencia 
de baunilha; 
1 ovo; 
1 colher de 
fermento; 
1 pitada de sal 
50 gramas de 
açúcar; 
150 gramas de 
chocolate picado; 
100 gramas de 
manteiga sem sal; 
110 gramas de 
açúcar mascavo; 
210 gramas de 
farinha de trigo. 
 
Modo de preparo: 
Em um recipiente 
peneire a farinha de 
trigo. Coloque o 
fermento, uma 
pitada de sal e 
mexa.  

Semana 12- 
Atividade: Dia do 
engenheiro.  
 
Um engenheiro 
tem muitas 
funções, você 
sabe quais são 
elas? 
Para conhecermos 
um pouco sobre as 
funções, assista 
ao vídeo 
“Engenheiro- As 
histórias de Om 
Nom”, disponível 
em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=XwG3
Js1Tvow  

 

 
 
 
 
 

 
 
Agora é a sua vez 
de ser um 
engenheiro, 
construindo sua 
própria casinha! 
 
Para construi-la 
você irá precisar 
de:  
Uma caixinha de 
papelão; 
Papéis coloridos; 
Uma tesoura; 
Cola; 
Lápis; 
Canetinha. 
 
Para montar a sua 
casinha, assista ao 
passo a passo no 
seguinte vídeo:  
https://www.youtube.
com/watch?v=BuOw
1BisHZY  

 

 

Semana 12- 
Atividade: Dia do 
professor. 
 
Para relembrarmos 
um pouco sobre o 
que um professor 
faz, assista e 
dance o vídeo 
“Hora da escola”, 
disponível em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=-
RsLzUsXYHM 
 

 
 
“Vamos aprender 
com a música da 
professora”, 
disponível em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=yJ214
NXp3Zg  
 

 
 
Por fim, faça um 
desenho das 
coisas que você 
mais gostou de 
aprender nessas 
últimas semanas. 
 
 
 

Semana 12- 
Atividade: Dia do 
biólogo. 
 
Os biólogos 
cuidam das 
plantas, dos 
animais e da 
natureza! 
 
Um dos animais 
que os biólogos 
cuidam é da 
tartaruga! Para 
aprendermos um 
pouco mais sobre 
as tartaguras, 
assista ao vídeo 
“ABC criança- 
Tartarugas do 
projeto Tamar”, 
disponível em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=uZHer
M2tn-c 

 
 
 
 
 

 
 
Agora é hora de 
observar a 
natureza. 
Observe em sua 
casa os insetos 
que consegue ver, 
os pássaros, as 
árvores. Pegue 
pedacinhos de 
galhos e das 
coisas que você 
mais gostou em 
sua observação. 
Após terminar a 
coleta, faça uma 
colagem em uma 
folha sulfite com 
as suas amostras.  
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Você irá encontrar o 
vídeo da experiência 
no seguinte link:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=whGUzg
QJtZg  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Em outro recipiente 
coloque a manteiga 
sem sal, o açúcar e 
o açúcar mascavo, 
mexendo e 
amassando bem. 
Adicione a essência 
de baunilha e o ovo, 
mexendo bem. 
Agora acrescente a 
farinha de trigo 
misturada com o 
fermento e o sal, 
mexendo bem. Por 
fim, adicione o 
chocolate e mexa. 
Unte a forma e faça 
bolinhas, colocando-
as com espaço. 
Asse no forno por 15 
minutos até ficar 
dourado. 
 
Neste link está o 
vídeo da receita:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=FksGGYy
GDq8  
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Apostila Piaget 
Página 3. 
 
Explore a imagem 
da Cidade das 
Esmeraldas, 
observando os 
detalhes que tem 
nela.  
 
Após observar a 
ilustração da 
página 3, escute a 
música do Mágico 
de Oz, disponível 
em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=S6m7
UaYLL9E 
 

 
 
Encontre as flores 
vermelhas na 
imagem da Cidade 
das Esmeraldas e 
circule-as. 
Encontre também 
os patinhos que 
estão no lago, 
conte quantos tem.  
 
Por fim, desenhe 
um lindo Arco-íris, 
usando suas cores 
e sua forma.  
 
 

Apostila Piaget 
Página 4. 
 
Você já ouviu a 
história do Mágico 
de Oz? 
Para conhecermos 
a história a 
encontramos 
disponível em: 
https://www.youtube.
com/watch?v=nFhqD
CZpbd4  

 

 
 
 
 
 

 
 
Após ouvir a 
história, ajude o 
Luca a completar o 
ingresso para a 
peça de teatro do 
Mágico de Oz na 
página 4.  
 
Você encontrará os 
adesivos na página 
4 de recortes e 
adesivos.  
 

 

 

 

 

 
 
 
NÃO SE 
ESQUEÇA DA 
NOSSA AULA NO 
ZOOM!  
É toda sexta feira, 
ás 15h! 
 
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 
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