
 

 
 

 
     

 

Dia 22 Dia 23 Dia 24 Dia 25 Dia 26 

 Atividades site 
colégio: 
 
Semana 8- Podcasts 
 
Orientação: 
 
Ouça o podcast 
“Cachinhos Dourados 
e os três ursos”, 
disponível no 
aplicativo PlayKids.  
Vá no vagão 
“PODCAST”: 
 

 

 

 

 

 
 
Depois em “Imagina 
só”: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
E, “Cachinhos 
Dourados e os três 
ursos”: 
 

 

 

 

 

 
Ouça a história com 
bastante atenção, 
depois, faça perguntas 
como, por exemplo: 
 
1. Onde moravam os 

ursos?  
2. Era aniversário de 

quem?  
3. Por que eles 

precisaram ir mais 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 8- Podcasts 
 
Orientação: 
 
Ouça o podcast “O 
passeio do Tigre”, 
disponível no 
aplicativo PlayKids.  
Vá no vagão 
“PODCAST”: 
 

 

 

 

 

 
Depois em “Imagina 
só”: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 E, “O passeio do 
Tigre”:  
 

 

 

 

 

 

 

 
Ouça a história com 
bastante atenção, 
depois, faça perguntas 
como, por exemplo: 
 
1. Porque o Tigre 

Tito estava feliz? 
2. Quais foram as 

três coisas a 
mamãe de Tito 
pediu que ele 
fizesse durante o 
passeio? 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 8- Podcasts  
 
Orientação: 
 
Ouça o podcast 
“Uma aventura no 
fundo do mar”, 
disponível no 
aplicativo PlayKids. 
Vá no vagão 
“PODCAST”: 
 

 

 

 

 

 
Depois em “Imagina 
só”: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 E, “Uma aventura 
no fundo do mar”: 
 

 

 

 

 

 

 
Ouça a história com 
bastante atenção, 
depois, faça 
perguntas como, por 
exemplo: 
  
1. Qual era o sonho 

da Sereia Sandy? 
2. Quais eram os 

seus melhores 
amigos?  

3. O que o Golfinho 
Gugu gostava de 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 8- Podcasts  
 
Orientação:  
 
Ouça o podcast “A 
tartaruga e Seus 
Amigos”, disponível 
no aplicativo 
PlayKids.  
Vá no vagão 
“PODCAST”: 
 

 

 

 

 

 
Depois em “Imagina 
só”: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 E, “A tartaruga e 
Seus amigos”: 
 

 

 

 

 

 
Ouça a história com 
bastante atenção, 
depois, faça 
perguntas como, por 
exemplo: 
 
1. Quais eram os 

melhores amigos 
da Tartaruga 
Tatiana? 

2. Qual foi o sonho 
legal que ela 
teve? 

3. Qual foi o 
convite que a 

Atividades site 
colégio: 
 
Semana 8- Podcasts  
 
Orientação: 
 
Ouça o podcast “O 
Cabrito e o Balão”, 
disponível no 
aplicativo PlayKids.  
Vá no vagão 
“PODCAST”: 
 

 

 

 

 

 
Depois em “Imagina 
só”: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 E, “O cabrito e o 
Balão”: 
 
 

 

 

 

 
Ouça a história com 
bastante atenção, 
depois, faça 
perguntas como, por 
exemplo: 
 
1. Qual era o sonho 

do Cabrito Sid?  
2. Qual foi a 

solução que a 
Gaivota Gabriela 
encontrou para 
ajudar Sid a 
alcançar o seu 
sonho? 

3. O que o Urubu 



cedo pra festa? 
4. O que tinha na 

mesa da cozinha 
que Cachinhos 
Dourados comeu? 

5. Depois de comer, 
e de sentar na 
cadeira, o que 
Cachinhos fez?  

6. O ursinho Vinicius 
chorou ao chegar 
em sua casa por 
qual motivo? 

7. Por que Cachinhos 
Dourados acordou 
assustada?  

8. Qual a parte da 
história que você 
mais gostou? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

3. O que Tito fez que 
desobedeceu a 
mamãe?  

4. Como a Gaivota 
Gabriela ajudou 
Tito? 

5. Quem a Gaivota 
Gabriela 
encontrou ao voar 
muito alto? 

6. Qual foi a lição 
que o Tigre Tito 
aprendeu ao final 
do seu passeio na 
floresta?  

 

fazer? 
4. O que a Baleia 

Bianca mais 
gostava de 
fazer? 

5. Qual era o 
passatempo 
preferido da 
Foca Fabíola? 

6. O que a Foca 
Fabíola estava 
fazendo quando 
Bia e Sandy a 
encontraram? 

7. Onde Sandy, Bia 
e Fabíola 
encontraram o 
Golfinho Gugu?  

8. Por que o 
Golfinho Gugu 
estava doente? 

 
 
 
 
 
 

mamãe 
tartaruga fez 
para os pais dos 
amiguinhos de 
Tatiana? 

4. O que aconteceu 
quando a 
Tartaruga 
Tatiana e seus 
amigos 
chegaram no 
parque? 

5. Qual foi a 
solução que a 
mamãe dela 
encontrou? 

6. Os amigos de 
Tatiana 
gostaram da 
tarde divertida? 

 
 

Ubaldo viu 
quando estava 
voando?  

4. Por que Sid 
estava triste? 

5. O que Sid 
sonhou durante 
a noite? 

6. Quem apareceu 
voando pelo céu 
enquanto Sid 
voava no balão?  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Apostila Piaget  
Página 28 

Apostila Piaget  
Página 29 

Apostila Piaget  
Página 30 

Apostila Piaget  
Página 31 

Apostila Piaget  
Página 52 

 

Orientação: 

 

Assista ao vídeo 
“Gentileza gera 
gentileza”, disponível 
em:  

https://www.youtube.c
om/watch?v=IZnntNhl
AYM  

 

 

 

 

 

 

 

Depois, observe a 
imagem da página 28, 
e converse com seu 
papai ou mamãe 
sobre o que sentiu em 
seu coração ao ver 
cada uma.  

Depois, responta e 
pense sobre as 
seguintes perguntas: 

1. Você já praticou 
alguma bondade? 

2. Já dividiu algo 

 

Orientação: 

 

Com a ajuda do papai 
ou da mamãe, lembre 
quais itens você mais 
gosta na escola, e 
qual atividade que 
você realiza nela que 
mais gosta. 

 

Depois disso, 
complete na página 
29 as lacunas com a 
palavra Escola, o 
nome da nossa 
escola e as vogais 
que começam a 
palavra Escola (E e 
A). Pinte o nome que 
não termina com a 
vogal A (Enzo).  

 

Ouça com atenção as 
seguintes adivinhas e 
tente descobri-las. 

 

 O que é, o que 
é: uma casinha 
com duas 

 

Orientação: 

 

Recorte o boneco, 
que está disponível 
no documento de 
atividades com 
ajuda. Depois, vista-
o, pintando uma 
blusa bonita, uma 
calça, sapatos, um 
vestido, da forma 
como você desejar, 
desenhando um 
rosto e cabelos. Use 
sua criatividade! 

 

Depois, peça ao 
papai ou a mamãe 
que escrevam um 
bilhete para você, 
onde escreva suas 
características, 
temperamento, 
gostos, preferências, 
etc.  

 

Após terminar, cole o 
seu boneco na 
página 30, 

 

Orientação: 

 

Destaque os 
carrinhos da página 
31 de recortes, 
situada ao final do 
livro. 

 

Depois, pegue o 
dado que você 
construiu na aula do 
dia 16.  

 

Hora de começar a 
jogar! 

Convide a mamãe, o 
papai, o irmão, ou a 
vovó ou o vovô para 
jogarem com você. 

 

Lembre-se de 
respeitar as regras e 
de se divertir muito!  

 

 

 

 

 

 

 
Orientação: 
 
Assista ao vídeo “Do 
you like broccoli ice 
cream?”, disponível 
em: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=frN3
nvhIHUk  
  
 
 
 
 
 

 
Depois, desenhe 
alimentos saudáveis 
no picnic da página 
52.  
Desenhe: 
Orange- Laranja 
Apple- Maçã 
Banana- Banana 
Sandwich- Sanduíche 
 
 
AULA NO ZOOM 
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com um amigo ou 
parente?  

 

Agora, encontre na 
página 28 as imagens 
que tem um animal 
ganhando carinho. 

Depois, encontre a 
imagem de um 
menino que está de 
BONÉ, o número 5, e 
circule eles. 

  

Por fim, ouça a 
música “A paz”, da 
Banda Roupa Nova, 
disponível em: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=OP4KB5
FR_Mw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

janelinhas, se 
olhas para ela, 
ficas zarolho? 

Resposta: O 
nariz. 

 

 O que é surdo 
e mudo, mas 
conta tudo?  

Resposta: O 
livro. 

 

 O que é feito 
para andar e 
não anda? 

Resposta: A 
rua. 

 

 O que é que dá 
muitas voltas e 
não sai do 
lugar?  

Resposta: O 
relógio. 

 

Por fim, assista ao 
vídeo “O que é, o que 
é?, disponível em:  

https://www.youtube.c
om/watch?v=_y8lrvkL
B7o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escrevendo seu 
nome acima dele.  

Cole o bilhete que o 
papai ou a mamãe 
fizeram ao lado. 

 

 

 

 

 

 

 
Aula on – line  
 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zoo
m.us/j/2501453153?
pwd=OU1XeFpPSVN
3TlhPQmhqQ0pNWj
Bmdz09 
 
ID: 250 145 3153 

Senha: interagir 
 

Para esta aula 
solicitamos que se 
possível, os alunos 
estejam vestidos  a 

carácter de mês  
Junino. 
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