
 

 
 

 
     

 

Dia 06 Dia 07 Dia 08 Dia 09 Dia 10 

 Brincadeiras- Bola. 
 
Primeiramente 
brinque com uma 
bola, jogando-a com 
as mãos e com os pés. 
 
Assista ao vídeo 
“Vamos jogar bola”, 
disponível em: 
https://www.youtube
.com/watch?v=Ey2eF
H8NNQk  
 
 
 
 
 
 

 
 
Agora, caminhe pela 
casa tentando 
encontrar bolinhas 
esconcidas, nos 
móveis, nos 
brinquedos, nas 
roupas. Quantas 
bolinhas você 
conseguiu encontrar? 
 
Pinte o desenho do 
Toni jogando a bola, 
disponível no arquivo 
de atividades. 
 
Com água e sabão 
faça bolinhas, brinque 
e se divirta com elas.  
 
Assista ao vídeo 
“Entrei na roda”, 
disponível em: 
https://www.youtube
.com/watch?v=wsUa
mt31PtI  
 

 

 

 

 

 

 

Brincadeiras- Areia. 
 
Na nossa folha de 
atividades há o 
desenho da Nina 
brincando com seu 
baldinho no 
parquinho. Pinte-o 
com muito capricho 
deixando-o lindo! 
 
Depois, leia o livrinho 
“Um é pouco”, 
disponível no 
aplicativo Play Kids. 
 
Vá no vagão “Livros”; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Depois aperte em 
“Aprender”; 
 

 

 

 

 

 

 

 
Por fim encontrará o 
livro “Um é pouco?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Brincadeiras- 
Telefone. 
Hoje faremos um 
telefone sem fio! 
 
Com latinhas, copos 
descartáveis ou 
tubos de papel 
higiênico monte-o, 
seguindo as 
instruções do 
seguinte vídeo no 
aplicativo Play Kids, 
“Super hands”. 
 
Vá no vagão 
“Desenhos” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depois procure por 
“Super Hands 1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lá você encontrará o 
vídeo ensinando 
como se faz um 
telefone sem fio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Brincadeiras de fora 
de casa dentro de 
casa. 
 
Jogue no aplicativo 
Play Kids o joguinho 
do Pinguim. 
 
Vá no vagão 
“Jogos”;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depois vá no 
“Pinguim”, lá estará 
o jogo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por fim, com a ajuda 
do papai e da 
mamãe construa 
uma cabaninha 
dentro da sua casa e 
depois brinque com 
os brinquedos 
preferidos nela! 

Brincadeiras-  
 
Brincadeiras dentro 
de casa.  
 
Escute e dance a 
música “Chuva 
chove”, disponível 
em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=cM
1Q0Riguew  
 
 
 
 
 

 
 
Jogue o joguinho da 
“Engrenagem”dispon
ível no aplicativo Play 
Kids. 
Vá em no vagão 
“Jogos”; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Depois vá nas 
engrenagens, lá 
estará o jogo. 
 

 

 

 

 

 
Cante e dance a 
música “Ciranda 
cirandinha”, 
disponível em:  
 
 
 
https://www.youtub

https://www.youtube.com/watch?v=Ey2eFH8NNQk
https://www.youtube.com/watch?v=Ey2eFH8NNQk
https://www.youtube.com/watch?v=Ey2eFH8NNQk
https://www.youtube.com/watch?v=wsUamt31PtI
https://www.youtube.com/watch?v=wsUamt31PtI
https://www.youtube.com/watch?v=wsUamt31PtI
https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew
https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew
https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew
https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=UXdx26eNGCY
https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção ao conteúdo 

da apostila mais 

abaixo: 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 
 
Por fim, pinte os 
desenhos do 
telefone da Nina e 
do Guto, com muito 
capricho! Se possível 
cole um barbante, lã 
ou linha entre os 
telefones da Bia e do 
Leo ou desenhe. 
 

e.com/watch?v=qzEc
HMqqcuE 
 
 
 
 
 

 
Pintar no papel é 
muito legal, mas 
você já pintou no 
celular? Pinte o 
foguete que está 
disponível no 
aplicativo Play Kids. 
 
Vá no vagão “Jogos”; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Depois na caixinha de 
lápis e pincel. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por fim, pinte o 
nosso foguete! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Apostila Piaget  
Página 36 e 37 

Apostila Piaget  
Página 38 e 39 

Apostila Piaget  
Página 40 e 41 

Apostila Piaget  
Página 42 e 43 

Apostila Piaget  
Página 44. 

https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE
https://www.youtube.com/watch?v=wsUamt31PtI
https://www.youtube.com/watch?v=qzEcHMqqcuE


 

Orientação: 

 

Página 36. 

 

Ajude a Chapeuzinho 
Vermelho a ir pela 
casa da vovó pelo 
caminho certo.  

Destaque da página 
de recortes 36 
(situada ao final do 
livro) os nomes das 
árvores, e as folhas 
das árvores, e com a 
ajuda do papai ou da 
mamãe cole nos 
retângulos do 
caminho da nossa 
amiga Chapeuzinho! 

 

 

Página 37. 

Destaque da página 
37 de recortes 
(situada ao final do 
livro) as frutinhas do 
caminho da 
Chapéuzinho. Depois 
cole as bananas na 
cesta com o número 
6. Os cajus na cesta 
com o número 2. E a 
maçã na cesta com o 
número 4. Cada um 
em sua respectiva 
cesta. 

 

Assista ao vídeo 
“Pomar”, disponível 
em:  

https://www.youtube.c
om/watch?v=kfinwr3A
9fg  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Orientação: 

 

Página 38. 

 

Conte quantos palitos 
há na ilustração do 
prato.  

Depois circule os 
palitos que estão sem 
pirulito.  

Depois, enfeite-os e 
pinte com toda a sua 
criatividade e com 
todas as cores que 
você desejar, 
pintando os pirulitos 
com o seu dedinho 
indicador. 

 

Página 39. 

 

Pinte o número 6 que 
está na página 39. 
Após isso, desenhe 
ao lado o número 6 
do seu jeitinho.  

 

Após isso, conte os 
pratos de pirulitos que 
estão nos pratos da 
página 39. No total de 
todos os pratinhos, há 
mais que 10 pirulitos 
ou há menos que 10? 
Responda esse 
desafio pintando o 
quadradinho 
correspondente na 
página 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação: 

 

Página 40. 

 

Tente descobrir os 
adivinhas! Peça ao 
papai, mamãe ou 
alguém para ler os 
adivinhas que estão 
na página 40. 
Depois, circule a 
imagem da resposta 
dos adivinhas. A 
resposta do primeiro 
adivinha é faxineira, 
e a resposta do 
segundo adivinha é 
professora.  

 

Por fim, pinte e 
recorte o quebra 
cabeças das 
profissões, que está 
disponível no 
arquivo de 
atividades. 

 

Página 41. 

 

Observe a pintura 
que está na página 
41. Quais 
brinquedos estão 
desenhados nela? 
Quais cores ela 
tem? 

 

Depois de observar, 
inspire-se nesse 
desenho e faça a 
sua própria obra, ao 
lado, no retângulo 
em branco, 
utilizando os 
brinquedos e 
brincadeiras que 
mais gosta e as 
cores também. 
Depois que terminar 
sua pintura, dê um 
nome a ela.  

 

Orientação: 

 

Página 42. 

 

Escute e dance a 
música “Minha pipa”, 
disponível em:  

https://www.youtube.
com/watch?v=2l9nX
qvhy6U  

 

 

 

 

 

 

 

Depois, pinte a pipa 
que está na página 
42 com muitas cores 
e deixa-a super 
linda! Depois 
desenhe lacinhos na 
sua rabiola. Por fim, 
conte quantos 
lacinhos desenhou e 
complete a frase “Eu 
usei _____ lacinhos 
na rabiola da minha 
PIPA”. 

 

Página 43. 

 

Nesta atividade 
desenhe uma linha 
para o Luca e para 
seus amiguinhos, 
ligando na pipa que 
está no céu, mas é 
uma linha para cada 
um. 

Depois disso, conte 
quantas pipas temos 
no total. São 6 
pipas. Após isso, 
conte quantas 
crianças temos no 
desenho, são 4 
crianças. Por fim, 
conte quantas pipas 
ficaram sem linha, 
que serão 2. 

Preencha esses 
dados nas lacunas 
da página 43. 

 

Por fim, jogue o jogo 
da Pipa maluca, 
disponível no portal 
Piaget mais digital 
https://piagetmaisdig
ital.com.br/jogos-
educativos-online/ 

 
Orientação: 
 
Página 44. 
 
Esta página é para 
você expressar toda 
a criatividade que 
tem de todo o 
aprendizado que 
teve nestes últimos 
dias.  
 
Com muito capricho 
faça um desenho 
com muitas cores, 
expressando seus 
sentimentos e ideias. 
 
 
Não se esqueça que 
toda SEXTA FEIRA 
TEMOS ENCONTRO 
MARCADO NO 
APLICATIVO ZOOM! 
 
Nome: Aula do 
Jardim 1 
 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zoo
m.us/j/2501453153?
pwd=OU1XeFpPSVN
3TlhPQmhqQ0pNWj
Bmdz09 
 
É só digitar o ID e a 
senha, e estarei 
esperando você lá! 
 
ID: 250 145 3153 

Senha: interagir 

https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg
https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg
https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg
https://www.youtube.com/watch?v=2l9nXqvhy6U
https://www.youtube.com/watch?v=2l9nXqvhy6U
https://www.youtube.com/watch?v=2l9nXqvhy6U
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://us04web.zoom.us/j/2501453153?pwd=OU1XeFpPSVN3TlhPQmhqQ0pNWjBmdz09
https://www.youtube.com/watch?v=kfinwr3A9fg
https://www.youtube.com/watch?v=e7QuCdIwXH0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


