
 

 
     

SEMANA 15 

JARDIM 1 

Dia 17 Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 

Semana 15 

Apostila piaget- 
Página 9. 
 
Vamos conversar 
um pouco... 
Você gosta de 
sopa? Quais 
alimentos você 
gosta de comer na 
sopa?  
 
Escute novamente a 
música “Sopa”, 
disponível em: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=LwX6FNc0

NZE  

 

 
 
 
 
 

 
 
Enquanto você 
escuta, acompanhe 
com o dedinho a 
letra da música na 
página 9, 
observando as 
ilustrações do 
rabanete, do 
sorvete, da 
berinjela, da panela, 
da mandioca, do 
piolho e do jacaré. 
 

 

 

 

 
 
Pense: É possível 
utilizar essa mistura 
de alimentos na 
elaboração de uma 
sopa?  
Podemos colocar 
um chulé? Ou então 
colocar sorvete, 
minhoca e jacaré? 
Por quê?  

Semana 15 
Apostila piaget- 
 
Página 43. 
 
Hoje teremos aula 
online no zoom, 
para aprendermos 
juntos! 
 
Nome: Aula do 
Jardim 1 
 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zoo
m.us/j/2501453153?
pwd=OU1XeFpPSV
N3TlhPQmhqQ0pN
WjBmdz09 
 
ID: 250 145 3153 
Senha: interagir 
 
Estarei aguardando 

você ♥  
 
PARA FAZERMOS 
NA AULA ONLINE: 
 
Iniciaremos 
escutando a música 
“What’s this?”, e 
aprendendo a 
expressão “What’s 
this?” (o que é 
isso?).  
 
Depois, irei 
apresentar os 
flashcards do 
monkey (macaco), 
do parrot (papagaio), 
e do crocodile 
(crocodilo). 
Treinando dizer as 
palavras.  
 
Relembraremos 
algumas partes do 

Semana 15 
 Apostila piaget- 
Páginas 10 e 11. 
 
 
Hoje teremos 
aula online no 
zoom! 
Iremos aprender 
um pouco mais 
juntos! 
 
Para acessa-la: 
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 
 
Estarei aguardando 

você ♥  

 
Páginas 10 e 11 
 
Página 10: 
Para esta atividade 
será necessária um 
encarte de 
supermercado. 
Caso você não 
tenha em sua casa, 
há alguns para 
impressão no 
documento de 
atividades.  
 
Observe o encarte 
do supermecado, 
as coisas que 
encontramos nele, 
os alimentos, como 
doces, carnes, 
legumes e 
verduras. Recorte 
dele os alimentos 

Semana 15 
Apostila piaget- 
Páginas 12 e 13. 
 
Página 12: 
Primeiramente, 
escute e dance a 
“Canção das 
emoções”, 
disponível em: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=ZN_00x79
sKY  

 

 
 
 
 
 

 
Após escutar a 
canção das 
emoções, pinte na 
página 12, com 
tinta guache, os 
corações da 
segunda fileira com 
as mesmas cores 
da primeira fileira, 
usando hastes 
flexíveis. 
Depois, pinte a 
última fileira 
escolhendo as 
cores que você 
deseja usar, 
desenvolvendo sua 
atenção e a 
concentração. 
 

 
 
Ainda com a haste 
flexível, pinte o 
número 7, com 
tinta guache, 
escrevendo depois 
ele ao lado e 
completando a 
escrita da palavra 

Semana 15 
Apostila piaget- 
Página 14. 
 
Página 14: 
 
Inicie esta 
atividade pintando 
a imagem que 
Luca está 
brincando de pular 
corda com os seus 
primos. 
 
 

 

 

 

 

 
Após pintar, faça 
um “X” na imagem 
onde Luca está 
brincando de Pião. 

 

 

 

 

 

 

 
Agora, escolha um 
espaço livre em 
sua casa. Chame 
seus familiares 
para brincar com 
você da “Corrida de 
jornal”. Separe 
várias folhas de 
jornal, e desenhe 
no chão uma 
marca de saída e 
de chegada. Em 
duplas cada um 
segura duas pontas 
do jornal, dobrado 
ao meio, com uma 
bolinha sobre ele. 
O desafio é chegar, 
sem deixar a 
bolinha cair. Caso 
ela caia é preciso 
recomeçar do 
ponto de partida. 
Vá contando os 
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Após responder as 
perguntas, desenhe 
no quadro da 
página 9 algo que 
não podemos 
colocar na sopa, 
que está na música. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
Finalize com a 
atividade da panela 
no documento de 
atividades. Desenhe 
ou recorte legumes 
para a sopa. Cole-
os na panela, 
fazendo uma 
deliciosa sopa! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

nosso corpo que 
aprendemos, 
observando nas 
ilustrações qual 
parte do corpo falta, 
como nose, mouth, 
ears, eyes.   
 
Brincaremos de 
“What’s this?”, onde 
apontarei 
perguntando “What’s 
this?” e as crianças 
deverão responder 
(parrot, monkey, 
crocodile, nose, 
eyes, ears, mouth).  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

que você mais 
gosta e faça uma 
colagem para 
mostrar aos seus 
familiares.  
 
Após observar, 
com ajuda de 
alguém, faça uma 
pesquisa dos 
valores dos 
alimentos que 
estão na página 10, 
preenchendo os 
valores deles. 
(Bolacha, alface, 
batata, melão e 
suco de maçã). 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
Após preencher os 
valores, ligue os 
números das notas 
até as moedas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por fim, escute a 
música dos 
números, 
disponível em: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=MipLKD8z
XL0  

 

 
 
 
 
 

 
 
 Página 11:  
 
Para iniciar a 
atividade, assista 
ao vídeo do trava 
língua da Batata 
Doce. 

“sete”. 

 
 
Finalize jogando o 
jogo “Agrupando de 
sete em sete”, que 
está disponível no 
site Piaget mais 
digital: 
http://piagetmaisdigital.

com.br/objetos-

educacionais/?grouped

=1&category&ano=NI

%26II&disciplina&faix

a-etaria&search 
 

 
 
Página 13: 
 
Para esta 
atividade, procure 
no quintal de sua 
casa, na calçada 
folhas de árvores, 
selecione as 
melhores folhas e 
cole-as na página 
13 completando a 
árvore.  
 

 
 
Após isso, recorte 
pedacinhos de 
papel colorido e 
cole-os 
completando a juba 
do nosso amigo 
Leão. 
 
 

pontos e registre-
os. 
 
Finalize contando 
os pontos que 
Luca e os seus 
amigos fizeram na 
“Corrida do jornal”, 
e circule qual a 
dupla que fez mais 
pontos! 
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 Disponível em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=y1lYNY
G4s-M  

 

 
 
 
 
 

 
Após ouvir o trava 
língua, procure no 
texto da página 11 
a palavra Batata 
doce e circule-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Com a ajuda, 
treine recitar o 
trava-língua da 
Batata-Doce.  

 

 
  
Por fim, encontre 
na páginas de 
recortes 13 o 
quebra cabeças. 
Recorte as peças e 
jogue com seus 
familiares. Será um 
momento de 
diversão e união 
entre vocês! 
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Apostila Bilíngue- 
Social studies 
FEELINGS- I am/ I 
am not. 
 
Inicie assistindo ao 
vídeo “Inside Out: 
Guessing the 
feelings”, disponível 
em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=dOky
KyVFnSs 
 

 
Conforme assistir ao 
vídeo, faça pausas 
respondendo qual o 
sentimento ela tem: 
HAPPY- Feliz 
SAD- Triste 
ANGRY- Brava 
DISGUSTED- Com 
nojo 
SCARED- Medo 
 
Na página do livro 
Bilíngue pinte os 
rostos com as 
seguintes cores: 
 
SAD (Triste)- BLUE 
(Azul) 
 
HAPPY (Feliz)- 
YELLOW (Amarelo) 
 
ANGRY (Raiva)- 
RED (Vermelho) 
 
SCARED (Medo)- 
PURPLE (Roxo). 
 

 
 

Apostila Bilíngue- 
Science 
NOSE- Nose to 
smell. 
 
Comece 
relembrando as 
partes do nosso 
corpo escutando e 
dançando a música 
“One little finger”, 
disponível em: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=eBVqcTEC3
zQ  

 

 

 
 
 
 

 
 
Depois ouça a 
música “Five senses 
song”, disponível 
em: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=vXXiyIGqli

E  

 

 
 
 
 
 

 
 
Após assistir ao 
vídeo, comece a 
smell (cheirar) 
coisas que estão em 
sua casa, como: 
 
Smell (cheire) uma 
comida gostosa e 
diga se smell good 
(cheira bem) ou se 
smell bad (cheira 
mal); 
 
Smell (cheire) um 
sapato, e diga se 
smell good (cheira 
bem) ou se smell 
bad (cheira mal); 
 
Smell (cheire) uma 
flor, e diga se smell 
good (cheira bem) 
ou se smell bad 
(cheira mal); 
 

Apostila Bilíngue- 
Math 
Same and different. 
 
Primeiramente 
assista ao vídeo 
“Good morning”, 
disponível em:  
https://www.youtube.co

m/watch?v=CuI_p7a9V
Gs  

 

 
 
 
 
 

 
 
Para aprendermos o 
que é SAME (o 

mesmo) e DIFFERENT 
(diferente), assista ao 
vídeo “Same and 
different for kids”, 

disponível em: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=GdwHRCd
nAVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Após isso, desenhe no 
livro Bilíngue no 
quadrado “THE 

SAME”(o mesmo), 

two (duas) coisas 
iguais, e no quadrado 
“DIFFERENT” 

(diferente), two (duas) 

coisas diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Finalize assistindo 

Apostila Bilíngue- 
Social studies 

SCHOOL PEOPLE: 

Teacher, student. 

 
Inicie assistindo ao 
video “Hello!”, 
disponível em: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=tVlcKp3b

WH8  

 

 
 
No documento de 
atividades, nas 
imagens de 
students (aluno) e 
de teachers 
(professores), 
sempre que 
aparecer a imagem 
de um STUDENT 
(aluno) diga em voz 
alta STUDENT!  
E sempre que 
aparecer um 
teacher (professor) 
diga em voz alta 
TEACHER! 
 
Após isso, desenhe 

students (alunos) na 
página do livro 
bilíngue. Vale desenhar 
seus amigos da escola 

brincando com você! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Agora, desenhe no 
livro Bilíngue 
teachers 
(professores) que 
você conhece. 
Com a ajuda de 
alguém escreva os 
nomes deles 
também. 

Apostila Bilíngue- 
Math 
Big, small. 
 
Primeiramente 
assista ao vídeo 
“How many 
fingers”, disponível 
em:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=xNw1SSz1
8Gg 

 

 
 
 
 
 

 
 
Agora, assista ao 
vídeo “Big and 
small song”, 
disponível em: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=XAMtgyiU
hIo  

 

 

 
 
 
 

 
 
Pinte no livro 
Bilíngue o rosto 
BIG (grande) de 
YELLOW 
(amarelo). Agora 
pinte o rosto 
SMALL (pequeno) 
de BLUE (azul). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Neste momento, 
busque por objetos 
em sua casa com 
diferentes 
tamanhos, 
reunindo-os em um 
lugar. Após pegar 
esses objetos 
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Após pintar os 
rostinhos, desenhe 
na próxima página 
coisas que te deixam  
SAD (Triste), 
HAPPY (Feliz), 
ANGRY (Bravo), e 
SCARED (Com 
medo). 
 

 
 
 
 
 

 
Smell cheire) uma 
roupa limpa, e diga 
se smell good 
(cheira bem) ou se 
smell bad (cheira 
mal); 
 
Após isso, pinte a 
flower (flor) e o nose 
(nariz), na página do 
livro Bilíngue: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Finalize decorando o 
NOSE (Nariz) que 
está na próxima 
página do livro 
Bilingue. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Após decorar, 
recorte e cole em um 
palito. Brinque de 
smell (cheirar) as 
coisas com ele.  
 

ao vídeo “The 
same and 
different”, 
disponível em: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=oqzWr5ILx
DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Pinte e desenhe, 
no livro Bilíngue a 
sala de aula os 
students (alunos) e 
a teacher 
(professora).  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Finalize escutando 
a música “Teacher 
song for kids”, 
disponível em: 
https://www.youtube.co

m/watch?v=mGBV3sD
t3Es  
 
 

 
 
 
 

 

divida-os em duas 
partes, os objetos 
BIG (grandes) e os 
objetos SMALL 
(pequenos).  
 
Por fim, pinte os 
lápis na página do 
livro Bilíngue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pinte o BIG 
(grande) de RED 
(vermelho); 
Pinte o SMALL 
(pequeno) de 
GREEN (verde). 
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