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 Apostila Piaget 
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Orientações: 

Apresente esse vídeo 
“Disque Abraço” no 

link abaixo 
motivando na criança 

movimentos 
ritimados. 

https://www.youtub
e.com/watch?v=O80-

Ud4zd9Y 

Depois inicie uma 
brincadeira de faz de 
conta com a corda no 

chão esticada 
simulando um rio. 
Peça para a criança 

pular (algumas vezes) 
para o outro lado do 
“rio”  sem cair. Conte 
a eles que agora o rio 

tem ondas, e ele 
precisará pular as 
ondas..Balance a 

corda 

para cima e para 

baixo e incentive-o 

nesse novo desafio. 

Trace no chão com 

giz diferentes ondas 

para a criança brincar 

de caminhar sobre 
ela. Depois deixe que 

elas mesmas 

desenhem  as ondas 

no chão. 

Auxilie na atividade 

da apostila para que 

completem as 
ondinhas do mar e o 

céu ensolarado. 

Apostila Piaget 
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Orientações: 

Que tal apresentar a 

história “ O gato 

xadrez” que eu 

preparei pra eles no 
link abaixo: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=9Yy1
N1QdnCg 

Explorar a atenção e 

a memória das 
crianças quanto as 

CORES e RIMAS 

fazendo perguntas  

sobre o que 
aconteceu com os 

gatinhos da história e 

enconraje-os a 

recontá-la. 

Brinque com eles de 

imitar os gatinhos 

com miados graves, 
agudos, alto, baixo, 

triste, alegre, etc. 

Coloque o Jogo no 
link educativo site 

piaget (quais formas 

tem esse gatinho?) 

https://piagetmaisdig

ital.com.br/jogos-

educativos-online/ 

Recite a quadrinha 

“O GATO” da apostila 

e peça que as 

crianças repitam as 
frases pausadamente 

Agora sim promova a 

autonomia deles 
para que tentem 

montar sozinhos  o 

Apostila Piaget 
Página 17 

 
Orientações: 

Espalhe bichinhos de 

pelúcia sobre um 

cômodo (em cima e 

embaixo de alguns 
itens da casa) de 

modo que eles não 

percebam de 

imediato. Incentive-
os a recolher tudo 

num cesto segurado 

por você, e a cada 

bichinho recolhido 
pergunte onde ele 

estava, provocando 

respostas com “EM 

CIMA de tal coisa” ou 
EMBAIXO de tal 

coisa.  

Gravei um vídeo pra 
relembrar o nosso 

MASCOTE da sala, 

assistam e no final 

faça perguntas pra 
criança do tipo: o que 

tem na mochila do 

Fred? Qual a cor 

dela? 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sfP

Mrg0jg3A&t=2s 

Auxilie no destaque 

da imagem do 

mascote no final da 
apostila e na colagem 

Confeccione com a 

criança uma 
plaquinha com o 

nome do nosso 

mascote e cole junto. 
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Orientações: 

Para trabalharmos o 

conceito DENTRO e 

FORA, providencie 

um cesto ou caixa 
cheio de “bolinhas” 

ou outros objetos 

que preferir. Esconda 

neste cesto um 
bichinho de pelúcia. 

Depois pede ajuda da 

criança para 

encontrá-lo. Oriente 
que eles tirem item 

por item devagar 

para não machucar o 

bichinho, e  siga 
narrando as ações de 

um jeito divertido 

dizendo “ para fora, 

bolinhas” ou “para 
fora tal coisa” . 

Comemore quando o 

bichinho for 

encontrado. Depois 
peça para eles 

colocarem tudo de 

volta no cesto, 

seguindo a mesma 
linha, dizendo, “para 

dentro as bolinhas”, 

“para dentro tal 

coisa”.  

Video complementar 

https://www.youtub

e.com/watch?v=CDk
EHS54wXk 

Agora sim pode 

auxiliar a criança na 
atividade da apostila. 
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Orientações: 

Vamos ensinar o 

nosso amigo Teddy 

Bear a contar até 3 

em inglês?  

Então iniciaremos 

com esse vídeo 

musical que fiz 
especialmente pra 

vocês crianças. 

Vamos lá? 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ip4G

V17njGQ 

Mostre o flashcard 
da família do Teddy e 

conte com eles 1 2 3 

(one. Two, three) 

apontando cada um 
deles. 

Coloque numa sacola 

3 objetos de cada, 
tipo: 3 carrinhos, 3 

bolinhas.. e pede pra 

eles contarem 

pausadamente 
contigo confore for 

tirando da sacola.. 

one, two three.. 

Recorte com a 

criança os grupos de 

objetos do final da 

https://www.youtube.com/watch?v=O80-Ud4zd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=O80-Ud4zd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=O80-Ud4zd9Y
https://www.youtube.com/watch?v=9Yy1N1QdnCg
https://www.youtube.com/watch?v=9Yy1N1QdnCg
https://www.youtube.com/watch?v=9Yy1N1QdnCg
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/jogos-educativos-online/
https://www.youtube.com/watch?v=sfPMrg0jg3A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=sfPMrg0jg3A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=sfPMrg0jg3A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CDkEHS54wXk
https://www.youtube.com/watch?v=CDkEHS54wXk
https://www.youtube.com/watch?v=CDkEHS54wXk
https://www.youtube.com/watch?v=ip4GV17njGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ip4GV17njGQ
https://www.youtube.com/watch?v=ip4GV17njGQ


material de picote da 

do final da apostila, 
elogiando a cada 

conquista e 

auxiliando quando 

necessário. 
Finalizando com 

grafismos do rosto, 

rabinho  patinhas... 

 

  apostila e ajude na 

colagem. 
Como complemente 

assista o video abaixo:  
Goldilocks and the 

three bears 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Oaw

-d3r_gIc 
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