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Nessa atividade permita 

que a criança exponha sua 

criatividade sem 

interferência e realize 

tentativas de escrita 

espontânea. Revise com 

eles as atividades já 

realizadas dessa apostila, 

as brincadeiras, músicas e 

histórias que conheceram. 

Incentive-os a contar sobre 

o grilo e o tatu e tudo que 

aprenderam e construiram 

juntos até aqui.  

Com um material de sua 

escolha, oriente a 

representá-los em forma 

de grafismo, e fazerem o 

que mais gostaram de 

aprender. Providencie uma 

legenda para o desenho 

realizado, escrevendo e 

momeando cada um. 
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A abertura desse 
módulo tem objetivo 

de estimulá-los, 

construir percepções, 
questionamentos para 

desenvolver o senso 
crítico das crianças. 

Converse com eles 
sobre os animais de 

estimação, se ele tem 
um, como ele é, como 

devemos trata-lo e 
cuidá-los...se ele não 
tem um, fale sobre o 

animalzinho de 

alguém. 

Explore as fotos dos 
animais da atividade e 

instrua eles 

escolherem os 4 que 
mais gostaram e colar 
a estrelinha dourada 
que está no final da 

apostila. Depois realize 
a contagem de todos 

os animais que 
aparecem na cena. 

 

Uma sugestão, no link 
abaixo você pode 
imprimir alguns 

animais de estimação 
para trabalhar com as 
crianças, eles devem 

colorir e decorar , 

recortar, colar num 
palito de sorvete , dar 
um nome para cada 

um e brincar 

incentivando o cuidado 
com as bichinhos. 

 

https://www.pragentem

iuda.org/2011/09/mold

es-de-animais-de-

estimacao.html 
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Inicie convesando 

sobre o cuidado com 

os animais de acordo 
com a realidade das 
crianças. Se eles tem 
um bichinho, o que 

fazem para ajudar a 
cuidar deles, se dão 

comida, água, se 
passeiam ou dão 

banho neles. Aos que 
não tem, se imaginam 
como seria se tivessem 

e as necessidades 

deles além das 
brincadeiras. 

Pergunte se os animais 
ficam doentes e se vão 

ao médico, se sentem 
frio, se gostam de 

carinho...  

Indague-os se a 

Mônica da atividade 
cuida direitinho do seu 

cachorrinho 
“MoniCÃO” e se ela 

está tomando os 
cuidados adequados. 
Deixe que os alunos 
relatem o que veem 

em cada cena. Depois 
oriente-os a colocar 

adesivo disponível na 
apostila que 

correspondem a cena, 
levando-os a perceber 
o que é necessário em 

cada situação. 

 

Segue uma contação 
muito interessante que 

fiz para meus alunos 

no link: 
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Inglês 

Assita o vídeo aula 
que gravei no link 

abaixo: 

 

 

 

 

 

Explique que os 
BUNNIES (coelhinhos) 
são muito espertos e 
que as vezes gostam 

de se esconder e 
brincar de “Hide and 

Seek” (escode-
esconde). Toque o 

áudio e ensine 
movimentos corporais 
por meio dos gestos 

saltando como o 

coelhinho. Ajude as 
crianças contar 

quantos coelhinhos 
tem na atividade ONE, 

TWO, THREE 
(um,dois,três) e agora 
vamos criar alimentos 
para cada um deles, 03 

CARROTS (3 cenouras) 
e colar na atividade. 

Passo a passo (anexo) 

Uma sugestão é criar 

um bracelete (anexo), 
onde a criança vai 

pintar, decorar para 
depois colocar no 

pulso com cola para 
brincar.  

 

Nesse vídeo ensino 

como fazer uma 
dobradura de CORROT 

(cenoura) 
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Converse com as 
crianças dizendo que 
animais como gato, 

cachorro, tartaruga, 
coelho, são bichinhos 

de estimação e se 
tornam nossos amigos 

com o tempo, até 
mesmo membros da 

família. 

 

Acessar com login e 
senha o site piaget 
onde encontrará o 
video musical da 

atividade: 

https://piagetmaisdigit
al.com.br/atividades-

educativas-online/ 

Incentive-os a cantar e 
imitar os animais 

enquanto se divertem 
com a canção. 

Explore a atividade 
com as crianças 

explicando que nela 
possui a letra da 

música que acabaram 
de cantar, e que possui 

os animaizihos da 
música, porém falta 

apenas 1, se eles 
sabem qual está 

faltando (cachorro). 

Entregue a eles 2 

quadrados de papel 
para a dobradura e 

instrua-os a dobrá-los 
em triângulo até 

formar um 
cachorrinho. Auxilie-os 
na dobradura e ofereça 

materiais para 

decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pragentemiuda.org/2011/09/moldes-de-animais-de-estimacao.html
https://www.pragentemiuda.org/2011/09/moldes-de-animais-de-estimacao.html
https://www.pragentemiuda.org/2011/09/moldes-de-animais-de-estimacao.html
https://www.pragentemiuda.org/2011/09/moldes-de-animais-de-estimacao.html
https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/
https://piagetmaisdigital.com.br/atividades-educativas-online/
https://www.youtube.com/watch?v=6boZqsvVPV8
https://www.youtube.com/watch?v=FGj5uUfP8LU
https://www.youtube.com/watch?v=YAux0w8BgBQ


 

Monday 
BILINGUAL PROJECT 

SCIENCE 
 

Revisão: 

Assistir a VÍDEO no link 
abaixo sobre escovação  

 

 

 

 

 

Mostre pra eles a 
TOOTHBRUSH 

 (escova de dente) e  
TOOTHPASTE  

(pasta de dente) 

Coloque o outro vídeo 
abaixo e peça para eles 

imitarem os 

movimentos de 
escovação da música. 

 

 

 

 

 

 

1ªatividade, 
decorar/fazer colagem 

na TOOTHBRUSH 
(escova de dente) como 

preferir. 

2ª atividade usar 
TOOTHPASTE (pasta de 
dentes) para colorir o 

BIG TOOTH (dente 
grande)  

Vídeo musical para  
complementar o 

conteúdo: 

 

 

Tuesday 
BILINGUAL PROJECT 

SOCIAL STUDIES 

 

Revisar a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 
que revisa conceitos de 
SHOES (sapato) T-SHIRT 

(camiseta): 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3nR1RVpQ

pYM&list=PLILuVNn

Gq1i0gOtlwfgRT6Rnro

kW0GMG4&index=23

&t=0s 

  

Nessa atividade a 
criança deve pintar com 
tinta, carimbando com 

seus dedinhos a T-SHIRT 

(camiseta) do BOY 
(menino). 

 

 

 

 

.  

 

Vídeo musical para  
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wednesday 

BILINGUAL PROJECT 
MATH 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que explica sobre 
quantidades - MANY 

(muito) e A FEW (um 
pouco): 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zqUy23v

28HA&list=PLILuVN

nGq1i0gOtlwfgRT6Rn

rokW0GMG4&index=

19&t=0s 

 

1ªatividade mostrar 
que tem MANY TOYS 
(muitos brinquedos) 

que precisam ser 
coloridos com MANY 

COLORS (muitas cores) 

2ªatividade instruir a 

criança a comparar 
que agora tem A FEW 

(poucas) cadeiras e 
devem colorir com 

poucas cores . 

E para fixar o novo 
conteúdo, de massinha 

de modelar e peça 

para a criança fazer 
MANY SMALL BALLS 

(muitas bolinhas 
pequenas) e A FEW BIG 

BALLS (poucas bolinhas 
grandes).  

 

 

 

 

 

 

Vídeo musical para 
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thursday 

BILINGUAL PROJECT 
SCIENCE 

 
Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que explica sobre 
WATER (água) e DRINK 

WATER (beber água) 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2SVLvqLtu

cw&list=PLILuVNnGq

1i0gOtlwfgRT6Rnrok

W0GMG4&index=15 

 

1ªatividade, diga a 
criança que o DOG e o 
CAT estão com sede 

Pede para eles colorir 

os PETS (animal de 
estimação) e cole 

pedaços de papel BLUE 
(azul) no pote de 

WATER (água) . 

2ªatividade colorir os 
animais que estão  

DRINKING WATER 

(bebendo água).   

 

Vídeo musical para  
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday 
BILINGUAL PROJECT 

MATH 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 
para rever sobre a cor 

RED (vermelha) : 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=U08MrFvi

3ZI&list=PLILuVNnG

q1i0gOtlwfgRT6Rnrok

W0GMG4&index=14 

 

1ªatividade, a criança 

vai colar papel crepom 
RED (vermelho) no 

quadrado. 

2ªatividade vai colorir 

de giz de cera RED e 
colar pedacinhos de 

crepom RED por cima. 

 

Vídeo musical para  
complementar o 

conteúdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Have a nice 
weekend!! 
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https://www.youtube.com/watch?v=DMfdMEA8e10
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ATIVIDADE: DIA 03/09 – Bunny bracelet para impressão 

 Carrot (passo a passo da cenoura) 

 

                        
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


