
 

 
     

SEMANA 11 
JARDIM 1 

Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24 

 Atividade: Dia da 
culinária. 
 
A cozinha é um dos 
lugares mais 
gostosos da casa, 
não acha? Ela é um 
“laboratório” muito 
fértil para 
aprendermos. 
Então, com a ajuda 
do papai ou da 
mamãe hoje 
prepararemos uma 
receita deliciosa e 
saúdavel, 
aprendendo como 
medir as 
quantidades que 
são pedidas nela! 
 
Crepe de banana. 
03 unidades- 
Banana Nanica 
½ xícara (chá)- 
Leite 
06 colheres (sopa)- 
Farinha de trigo 
01 colher (sopa)- 
Fermento em pó 
01 colher (sopa)- 
óleo 
01 colher (sopa)- 
Açúcar para 
polvilhar. 
 
Modo de preparo: 
Amasse as bananas 
e misture todos os 
ingredientes 
fazendo uma massa 
consistente. Unte a 
frigideira com óleo 
e, com o auxílio de 
uma colher, divida a 
massa em porções, 
em formato 
arredondado, 
dourando dos dois 
lados. Sirva com 
açúcar polvilhado. 
Se desejar, 
acrescente canela 
em pó para dar um 
sabor a mais! 

Atividade: 
Brincadeiras em 
casa. 
 
Hoje é dia de fazer 
brincadeiras em 
casa. Você pode 
chamar o papai, a 
mamãe, o vovô, a 
vovó, quem estiver 
por perto para 
brincar junto! 
 
Cabra Cega: 
De olhos vendados, 
um dos 
participantes será a 
cabra-cega que 
tentará pegar os 
outros jogadores. O 
primeiro a ser pego 
pela cabra cega 
passa ao posto 
dela.  
 
Mímica: 
Nessa atividade 
precisamos 
interpretar alguns 
nomes previamente 
escolhidos, 
encenando-os 
através de gestos, 
expressões 
corporais e 
fisionômicas, sem 
utilizar qualquer tipo 
de som. 
Aqui estão algumas 
sugestões para 
imitar: 
Astronauta, 
bailarina, macaco, 
sentir medo, tomar 
sorvete, sentir frio, 
cantor, sanfona, 
pinguim, fazer a 
barba, cozinhar, ler.  
 
Quente-frio. 
 
Escolha uma pessoa 
para esconder um 
objeto, sem que os 
outros participantes 

Atividade: Explorar 
a natureza por 
perto. 
 
Em sua casa 
observe os 
passarinhos que 
estão voando por 
perto, observe os 
insetos como as 
joaninhas, as 
borboletas, os 
pernilongos e o 
que encontrar. 
Observe também o 
céu, o que tem 
nele, o formato 
das nuvens e 
observe o sol. 
 
Após isso, observe 
por meio da janela 
da sua casa, por 
alguns minutos a 
rua, o movimento 
nela, as pessoas 
que passam por lá 
e as cores das 
casas dos 
vizinhos. 
 
Após observar 
tudo, faça um 
desenho, reunindo 
tudo o que você 
conseguiu 
aprender de novo, 
as coisas que não 
tinha visto antes e 
as coisas que você 
mais gostou. 
 
 
 

 

 

 

Atividade: Dia da 
bolinha de sabão. 
 
Hoje iremos nos 
divertir brincando 
com bolinhas de 
sabão!  
O mais legal deste 
dia é que faremos 
o nosso próprio 
potinho das 
bolinhas de sabão! 
 
Com a ajuda do 
papai ou da 
mamãe separe 
uma garrafa PET 
pequena. 
 Recorte, contando 
do fundo dela dois 
dedos.  
Na parte maior que 
sobrou, recorte 
com três dedos 
contando da parte 
que fica a tampa.  
 
Agora decore seu 
“fazedor de 
bolinhas” com 
muita criatividade, 
utilizando todas as 
cores que desejar. 
 
Tutorial da 
Garrafinha de fazer 
bolinhas de sabão:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=w5
siNQmWbmo  
 

 
 
Após terminar de 
decorar, coloque 
água e detergente 

Atividade: Carta 
para os amigos e 
familiares. 
 
As cartas 
antigamente eram 
usadas para as 
pessoas se 
comunicarem e se 
sentirem mais 
próximas das 
outras. 
 
Hoje a atividade é 
para você se 
aproximar das 
pessoas que sente 
saudade, fazendo 
um belo desenho, 
como 
demonstração do 
seu carinho e 
amor.  
Faça quantas 
cartas desejar, 
inclusive para os 
amigos da escola 
e para a família, 
para aqueles que 
sente mais 
saudade.  
 
Não se esqueça 
de guardar as 
cartas para poder 
entregar para as 
pessoas queridas! 
 
Enquanto fizer as 
cartas você pode 
escutar músicas 
para se inspirar, 
como sugestão 
você pode escutar 
as seguintes 
músicas: 
 
 “Como é grande o 
meu amor por 
você”, disponível 
em: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=iDh
HIhgclR4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=w5siNQmWbmo
https://www.youtube.com/watch?v=w5siNQmWbmo
https://www.youtube.com/watch?v=w5siNQmWbmo
https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4
https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4
https://www.youtube.com/watch?v=iDhHIhgclR4
https://www.youtube.com/watch?v=w5siNQmWbmo


 
Não se esqueça de 
tirar aquela foto 
linda para registrar 
o momento! 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

vejam.  
Após esconder o 
objeto os outros 
podem começar 
procurar. A pessoa 
que escondeu aos 
poucos, dá pistas 
dizendo “tá quente” 
se tem alguém perto 
do objeto escondido, 
e “tá frio”, se estão 
longe do objeto 
escondido. Pode 
repetir a brincadeira 
diversas vezes, 
escolhendo uma 
pessoa por vez para 
esconder um objeto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e se divirta fazendo 
bolinhas de sabão! 
 
Por fim, escute a 
música “Bolinha de 
sabão”, disponível 
em: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=j2l
S-6YF4Eo  
 

 

 
 
 
 
 

  
 
“A amizade”- 
Mundo Bita. 
Disponível em: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=Dr
4gittIyaU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NÃO SE 
ESQUEÇA DA 
NOSSA AULA NO 
ZOOM!  
É toda sexta feira, 
ás 15h! 
 
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 
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