
 

ROTEIRO DE ESTUDOS JARDIM II– PROFª CAROLINE MATOS 
     

SEMANA 14  (10/08/20 – 14/08/20)     JARDIM II 

Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 

 

INSTRUÇÃO AOS 
PAIS – 3º BIM. 

ORIENTAÇÃO: 

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

FNkrmB2zY 

 

Apostila Piaget 

Pág 8 

Essa atividade tem 
como objetivo 

trabalhar o gênero 
textual trava-
linguas, que é 

também um jogo 
verbal composto 
por palavras com 

sílabas com o 
mesmo som. O 

trabalho com esse 
gênero textual é 

fundamental para 
o exercício de 
memorização. 
Recite o trava 
línguas para o 

aluno devagar e 
peça que vá 

repitindo. Façam 
uma competição 

em família de 
quem consegue 

falar mais rápido e 
correto.Quando 

você perceber que 
o trava-línguas foi 

decorado, coloque-
o diante do texto, 

estimulando-o a ler 
(mesmo que ainda 

não saiba), 
apontando as 
frases com o 

dedinho. Depois, 
ele deverá 

identificar as 
palavras que 

sabem ler e pinta-
las. Peça que 

repare na 
expressão do 

papai, como ele 
parece se sentir? 

Converse sobre os 
sentimentos, 

trabalhe com o 

 

Apostila Piaget 
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 ORIENTAÇÃO: 

(vídeo aos pais) 

 

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

adAMLD1E 

 

Tema: alimentos, 
inserindo a palavra 
fresquinhos (vide 

video).  

 

Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 

(vídeo aos alunos) 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=3fC

0YhSvJFE 

  

 Mostre a sequêcia 
de acontecimentos 

do dia dos 
personagens. Esse 

momento é um 
estímulo de algo 
que é de grande 

valia na 
matemática: a 

sequência 
temporal, ou seja, 
quando o aluno 

percebe o começo, 
meio e fim das 
situações do 

cotidiano. 

 

SUGESTÃO DE 
HISTÓRIA:  

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

Rs4MTO7Fg 

 

Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 

Essa atividade 
trabalhará o 

reconhecimento e a 
diferenciação de 
horta, jardim e 

pomar. Converse 
com o aluno, sobre 

os cuidados de 
uma horta, caso já 
tenham conhecido 
alguma, relembre 
sobre o passeio. 

Para realização da 
atividade, peça que 

o aluno cole os 
adesivos nos 

lugares corretos, 
encontrados no 

final da apostila e 
complete as 

palavras da página, 
se preciso com seu 

auxílio. 

 

SUGESTÃO DE 
VÍDEO: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=1X

YcxhyCOy8  

 

CADERNO DO 
ALUNO  

Pág 4  

 

ORIENTAÇÃO: 

Converse com o 
aluno sobre a última 

viagem que 
realizaram, levando 
em consideração o 
momento em que 

vivemos, onde 
nossas férias este 

ano foram passadas 
em casa. A pintura e 
escrita das palavras 
deverão ser somente 
pertinentes à viagem 
que o aluno realizou.  

.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EaFNkrmB2zY
https://www.youtube.com/watch?v=EaFNkrmB2zY
https://www.youtube.com/watch?v=EaFNkrmB2zY
https://www.youtube.com/watch?v=nQladAMLD1E
https://www.youtube.com/watch?v=nQladAMLD1E
https://www.youtube.com/watch?v=nQladAMLD1E
https://www.youtube.com/watch?v=3fC0YhSvJFE
https://www.youtube.com/watch?v=3fC0YhSvJFE
https://www.youtube.com/watch?v=3fC0YhSvJFE
https://www.youtube.com/watch?v=MhRs4MTO7Fg
https://www.youtube.com/watch?v=MhRs4MTO7Fg
https://www.youtube.com/watch?v=MhRs4MTO7Fg
https://www.youtube.com/watch?v=1XYcxhyCOy8
https://www.youtube.com/watch?v=1XYcxhyCOy8
https://www.youtube.com/watch?v=1XYcxhyCOy8


 

 

aluno as diferentes 
emoções. Por 

último, peça que 
cole os adesivos, 

para decorar o 
cenário, 

localizados no final 
da apostila. 

  

 

 

  
BILINGUAL 
PROJECT  

Social studies 

https://www.youtub
e.com/watch?v=9k
wHSKsrRbU&list=
PLILuVNnGq1i0Pz
2R1zCGgLZsguAR

YMvNy&index=3 

 

Peça que o aluno 
desenhe algo que 
ele mais gosta, seja 
um animal, uma 
comida, etc. Em 
seguida peça que 
repita “I like..” e o 
nome do que ele 
gosta. 

 

 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

Social studies 

“What do you like?” 
o que você gosta?  

Pergunte ao aluno: 
“what do you like?” 

e peça que ele 
pinte as figuras do 

que ele gosta e 
circule o que ele 
menos gosta na 

página.  

Vocabulário:  

Pencil (lápis) 

Ball (bola) 

Tomato (tomate)  

Bear (urso) 

Icecream (sorvete) 

Carrot (cenoura) 

 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

Science 

https://www.youtube.c
om/watch?v=QYvsKe
0sCeQ&list=PLILuVN
nGq1i0Pz2R1zCGgL
ZsguARYMvNy&inde

x=2 

Peça ao aluno que 
complete a face com 
o que é solicitado no 

vídeo.  

Vocábulario:  

Drawn (desenhar)  

Eyes (olhos) 

Nose (nariz) 

Head (cabeça)  

Mouth (boca) 

Hair (cabelo) 

Face (rosto) 

Ears (orelhas) 

 

 
 

 
 

 
 

 

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 
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