
 

ROTEIRO DE ESTUDOS JARDIM II– PROFª CAROLINE MATOS 
     

SEMANA 13  (03/08/20 – 07/08/20)     JARDIM II 

Dia 03 Dia 04 Dia 05 Dia 06 Dia 07 

 

LINGUAGEM 
ORAL E ESCRITA 

 

MATERIAIS: 

 Folhas 
sufites 

 Lápis de 
cor e 
canetinhas 

 Tesoura  

 Frutas e 
legumes 

 

ORIENTAÇÃO: 

 

Assistam ao vídeo: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=a9
VP8bg1ba8&t=16s 

 

Após assistir ao 
vídeo, conte ao 

aluno como é uma 
feira, relembre-o 
caso a família já 

tenha ido em uma, 
acesse ao vídeo  

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

V7MS5iesig 

 

Explique que as 
frutas e legumes 
das feiras vem do 
cultivo no campo, 
aborde a respeito 
da importancia do 
campo para nós 
que vivemos na 

cidade, é de lá que 
vem a maioria dos 

alimentos que 
comemos. 

Colocando a mão 
na massa, vamos 

desenhar uma 
cesta grande no 

papel sulfite, 
recorta-la e 

decora-la como 
quiser (anexo 

modelo), em outra 
folha, o aluno 

desenhará 
diferentes frutas e 

 

ARTES  

 

MATERIAIS: 

 Papel 
sulfite ou 
um papel 
mais 
grosso  

 Tinta 

 Pincel  

 

ORIENTAÇÃO: 

Assistam:  

https://www.youtub
e.com/watch?v=IR
AcD505b68&t=54s 

 

História de 

Giuseppe 

Arcimboldo, pintor 

italiano que fazia 

retratos com 

legumes, frutas e 

verduras. O grande 
artista Giuseppe 

inovou a epóca 

criando quadros 

com frutas, 

legumes, flores e 

verduras. Deixe que 

o aluno observe a 

obra (Anexo), e crie 
uma releitura do 

quadro, podendo 

ser com tinta ou até 

mesmo com 

alimentos que 

possuem em casa.  

Trabalhando, 

portanto a 

observação, 
criatividade e 

criação.  

Se possivel enviem 
fotos da releitura. 

 

 

 

APOSTILA 

PIAGET 

 

Págs. 6 e 7 

O objetivo deste 
módulo é 

possibilitar aos 
alunos uma 

reflexão sobre os 
ambientes do 

campo e da cidade. 
É de grande 

importancia que, 
nesta fase de 

desenvolvimento, a 
criança reflita sobre 
o lugar onde está, 
onde nasceu, onde 
vive, uma vez que 

este aspecto 
contribui para o 

desenvolvimento de 
sua identidade. 
Converse com o 
aluno sobre os 

aspectos da cidade 
e do campo, deixe 
claro que CAMPO 

se refere a um local 
onde há uma 

paisagem composta 
por espaços verdes 

e é de lá que 
maioria dos nossos 

alimentos vem e 
CIDADE é um local 

com paisagem 
composta por ruas, 

casas, prédios. 

Nessa página, 
apresenta também 
um trabalhador do 
campo, uma forma 
de mostrar outra 
peculiaridade do 

campo. Acompanhe 
com o aluno cada 

detalhe desta 
página, oriente-o a 

perceber as 
diferenças que 
existem entre o 

homem do campo e 
da cidade. Para 
realização da 

atividade, na cena 

 

INGLÊS 

 

MATERIAIS: 

 Massinha 

 Folha sulfite 

 

TEMA: 

Do you like? Fruits 
and vegetables   

 

ORIENTAÇÃO: 

Assistam ao vídeo: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=22

yAn_VPoCk 

 

Em seguida, 
pergunte ao aluno 
quais alimentos 
ele respondeu 
“Yes, I do”, peça 
que faça de 
massinha um prato 
contendo os 
alimentos que ele 
disse gostar, caso 
não haja massinha 
em casa, o aluno 
pode desenhar tais 
alimento. Foque 
no vocabulário: 
apple (maçã), 
banana, 
watermelon 
(melancia), 
strawberry 
(morango), carrot 
(cenoura), brocolli 
(brocolis). Busque 
exercitar, 
utilizando as 
palavras no dia-a-
dia, perguntando 
“Do you like?” 
(você gosta?), 
reforçando o 
vocabulário de 
frutas e vegetais 
com o aluno. 
Sugestão de vídeo 
complementar: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=fr
N3nvhIHUk 

 

 

ARTES 

CARTÃO 
RASPADINHA DE 

DIA DOS PAIS 

 

MATERIAIS: 

 Papel sulfite  

 Lápis de cor  

 Durex  

 Tinta guache 

 

ORIENTAÇÃO: 

Dobre a folha sulfite 
ao meio deixando-a 

na horizontal, na 
parte de fora que 
será a capa, peça 

que o aluno desenhe 
ele e o pai ou alguém 
que substitui a figura 
paterna. Dentro do 

cartão escreva 
“raspou, achou 

ganhou!:” desenhe 
corações grandes, 

com escritas dentro: 
“eu te amo”, 

“abraço”,”carinho”, 

”beijo”, “elogio”, 
“cócegas”. Em 

seguida, cole o durex 
por cima dos 

corações e peça que 
o aluno pinte por 

cima do durex com 
tinta guache, 

cobrindo todo o 
coração. Deixe secar 
e quando o papai ou 
responsável raspar, 
faça o que o cartão 
sugere com o aluno.  

(modelo anexo), se 
preferir pode ser 

impresso e 
acrescentar as 

palavras que desejar.  

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 
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legumes segundo 
os contidos na 

história, peça que 
recorte e cole 

dentro da cesta, 
trabalhando então 

coordenação 
motora, 

autônomia, 
criatividade e 
interpretação.   

que representa o 
campo, solicite que 
desenhe um animal 

que é comum 
vermos no campo, 
e marque com tinta 
guache os animais 
que encontrarem. 
Depois, o aluno 

devera circular um 
carro, uma casa e 

um prédio, que são 
típicos da zona 

urbana. 

Para ilustrar melhor 
o tema, acesse: 

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

_E3zvnjc 

 

 

 

  

 

 
 

ANEXO (modelo cesta) 
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ANEXO (Quadro: “Vertumnus” de Giuseppe Arcimboldo) 

 
ANEXO – MODELO CARTÃO DIA DOS PAIS 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO CARTÃO DIA DOS PAIS- IMPRIMIR E COMPLETAR 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RASPOU, ACHOU, GANHOU! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COM CARINHO: _____________________________ 
 


