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 Apostila Piaget 
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Orientações: 

 

Inicie conversando com 

sobre o “avião”, com ele 
é, onde ele fica, se é 

grande ou pequeno. Se 
preferir mostre imagens 

para ilustrar. 

Explore a musiquinha e 
da apostila, cante com a 

criança incentivando 

fazer os movimentos 
que ela sugeri. 

Usando folha de revista 
velha, produza 

aviõezinhos para brincar 
num lugar espaçoso, 

peça para eles lança-los 
para cima, estimule-os a 

colar esses aviões num 
céu bem bonito (folha 
de sulfite/cartolina). 
Depois ensine uma 

mágica a eles: pegue um 
pedaço de papel 

crepom, coloque em 
cima da sulfite/cartolina 

branca, borrife água no 
crepom e depois retira 

pra ver a cor azul 
estampada na 

sulfite/cartolina. 
Explique que o crepom 

solta tinta na água. 

Utilize essa mesma 

técnica para realizar o 
CÉU da apostila, depois 

cole os aviõezinhos e 
um SOL. Para o 

pontilhado cole bolinha 
de papel feita por eles. 

Vídeo complementar: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=c5mQ2D

90XGo 
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Orientações: 

 

Proponha uma aula de 

yoga com diversão e 
relaxamento, mas 

antes assita o vídeo 
abaixo: 

https://www.youtube.

com/watch?v=Zd1lW

C-Z0W8 

A prática da yoga 

infantil aumenta a 
consciência corporal, 

melhora coord.motora, 
a calma, concentraçao 

e muito mais. Confira 
uns benefícios: 

https://crispitanga.co

m.br/beneficios-da-

yoga-para-criancas/ 

Agora confeccione um 
“Pote da calma” 
utilizando uma 

garrafinha plástica 
vazia +água+ corante 

alimentécio +materiais 
diversos como 

lantejoulas, glitter. 

Depois de pronto, 
ensine como manuseá-

lo. Ele instiga a 

criatividade além de 
desenvolver 

habilidades manuais, 
promove atenção e 

tranquilidade (virar de 
ponta cabeça/ 

chacoalhar, rolar, com 
foco no efeito causado 

no conteúdo do 
frasco). Dê papel 

laminado cortados 
quadradinhos para que 

colem em cada garrafa 
da atividade.  
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Orientações: 

 

Proponha a criança 

uma pintura mágica, 
para isso providencie 
uma painel grande ou 
papel pardo ou uma 

parede de azulejos.  

Cole uns pedaços de 
fita crepre  e entrega 

pra criança fazer o 

mesmo. Com rolinho 
de pintura eles 

deverão pintar todo 
esse espaço cobrindo o 

painel/parede e fitas 
nelas coladas. Espere 
um pouco pra tinta 
secar e explique a 

criança que deverá 
tirar a fita com calma e 

delicadeza, mesmo 
coberta por tinta. 

Assim trabalhará 
coordenação, 

criatividade, percepção 
por transformações e 

novas descobertas. 

Fazer o mesmo com a 
atividade da apostila. 
Se preferir,recorte um 

retângulo de papel 
camurça do tamanho 
da folha de atividade, 

realiza a atividade nele 

e depois , cole-o na 
apostila . 

Promova outras 
atividades de pintura. 
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Orientações: 

 

Organize um espaço 

com alguns 
brinquedos para a 
criança se divertir, 

como bonecas, 

carrinhos, blocos de 
montar, bolas etc. 
Converse com eles 

estimulando o 

empréstimo dos 
brinquedos pra você e 
também e empreste 

algo seu pra eles 

brincarem. Perguntem 
qual o seu favorito. 

Pesquise e recorte 
imagens dos 

brinquedos que eles 
mais gostam e auxilie 

na colagem da 
atividade. 

 

Sugestão: 

Incentive a doação de 
pelo menos 1 

brinquedo que eles 
nao brincam mais para 
crianças carentes. Esse 
brinquedo pode ser o 

único ou o preferido 
dela. 

Acesso aula online 
15h30 

ID: 567 054 3809 
Senha: interagir 
Separar para aula: 

Bolinhas de papel 

amassado (do tamanho 

de bolinha de gude)  

1 copo de plástico 

resistente 

1 pote plástico médio  

1 balde pequeno com 4 

pares meias (de cores 

diferentes) 
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Orientações: 

Assista o vídeo aula 

que preparei para as 
crianças: 

https://www.youtube.

com/watch?v=NBvXs

sflyJU&t=15s 

 

Depois espalhe várias 
BALLS (bolas) pela sala 

e deixe que eles 
brinquem livremente.  

Coloque o áudio “A 
LITTLE BALL” e pede 

para criança separar a 
BIG BALL (bola grande) 
da SMALL BALL (bola 
pequena) e fazer a 

contagem até 3 (ONE 
TWO, THREE). Tentar 
cantar a música nesse 

momento. 

Na apostila, peça que 
eles apontem as BALLS 
e faça a contagem em 

inglês. Cobrir o 

tracejado com tinta 
plástica e pedir para 

eles passarem o dedo 
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 contornando o 
percurso, depois pinte 

as BALLS com giz de 
cera. 

 

 


