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Para essa atividade, 

providencie envelopes 

contendo imagens 

impressas de elefante, 

vaca, peixe, macaco e 

outros animais.  

 

Coloque as imagens em 

um envelope ou cubra 

com uma folha sulfite, 

provocando curiosidade 

sobre o que há ali dentro, 

oferecendo, como dica, a 

informação de que se 

trata de um animal. 

 

Abra o envelope 

mostrando apenas um 

pedacinho da imagem e 

estimule a levantar 

hipóteses sobre a figura. 

Você pode ir puxando a 

imgaem do envelope 

bem devagar, revelando 

cada vez mais o animal 

até que adivinem qual é. 

 

Para a realização da 

atividade da apostila, 

oriente a utilização da 

página de adesivos lendo 

novamente as adivinhas a 

fim de que identifiquem os 

animais descritos e colem 

os adesivos deles no 

lugar correto.  

 

Com um material de sua 

escolha, peça que 

identifiquem e circulem, 

entre os animais ali 

apresentados, aqueles 

que podem ser 

 

 

Apresente a música 

Zoológico da Xuxa, 

incentivando o canto e 

movimentos. Após o 

momento de diversão,  

converse com seu filho 

sobre quais animais 

são mencionados na 

música e se elas 

conhecem todos. 

Utilize imagens 

impressas ou digitais 

como suporte. 

 

Converse com o seu 

filho se vocês ja foram 

no zoológico e 

converse sobre como 

foi: O que viram, de 

que animais mais 

gostaram etc. E, então 

mostre o vídeo que faz 

um tour pelo zoo de 

São Paulo. 

 

Comente com os 

alunos que é comum 

tirarmos muitas fotos 

quando visitamos um 

lugar tão legal quento 

o zoológico. Então, 

leve-o a analisar as 

fotografias expostas na 

página da apostila e a 

identificar e nomear 

cada animal. Com 

tinta, instrua a 

carimbar o dedinho no 

elefante e, em seguida, 

 

Convide seu filho para 

brincar de “ Elefantinho 

colorido!” da seguinte 

forma: explique que, 

quando você disser       

“Elefantinho colorido!” ele 

deve perguntar, “Que cor 

?” . Assim que você 

responder, ele deverá 

procurar e encostrar em 

algum objeto que tenha a 

cor que você escolheu.  

 

A seguir apresente o 

vídeo com a leitura do 

livro “ Elmer, o elefante 

xadrez” . 

 

 Após a leitura chame 

atenção principalmente 

para as cores, e as 

formas em quadrado e a 

letrinha inicial dos nomes 

“ Elmer “ e  “Elefante”. 

 

Para representação do 

elefante da apostila, 

ofereça papéis picados e 

cola e oriente a montar 

um mosaico por cima da 

figura. Ajude seu filho a 

lebrar quais foram as 

primeiras cores 

mencionadas na 

brincadeira “ Elefantinho 

colorido”, realizada 

anteriormente, para que 

pinte os quadrados 

dispostos na página com 

um material de sua 

escolha. 

 

Leve seu filho a observar 

a palavra ELEFANTE 

 

Pets 

 

Nessa aula vamos 

relembrar do nome dos 

pets em inglês. 

 

Mostre ao seu filho a 

ilustração da apostila e 

conte que o Leo e a 

Aline  levaram book 

sobre pets para escola. 

Peça que identifiquem 

e circule a capa dos 

books que 

correspondem a esse 

tema 

 

Assista a aula gravada 

para realizar está 

atividade. 

. 

   

 Apresente ao seu filho a 

música da tradição 

popular Um elefante, 

convidando a cantar e a 

movimentar-se como 

desejar.  

 

Disponha de tinta ou 

barbante e cola para seu 

filho completar a teia de 

aranha impressa na 

página da apostila. 

Oriente a contagem de 

elefantes na ilustração 

questionando a respeito 

de quantos faltam para 

que se tenha 4 elefantes 

na teia.  

 No final deste 

planejamento você 

encontrará o passo a 

passo para a dobradura 

de elefante que 

completará o passo a 

passo para a dobradura 

de elefante que 

competará a imagem.  

 

Assista a VÍDEO AULA : 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/tXAv8LAdemw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/3KmWGY9ARAQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/6qPr-_MIvnE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/_TvEJfhD2WU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/30ni4h5Rpj0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/tXAv8LAdemw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RAObh4cLDAI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/P338SkJVrxo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/j-Rw-Cpf3g0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i1UC0hSbKyWLKttOhAv41Lc


encontrados no zoológico. 

 

 

 

 

circular o animal que 

mais lhe chamou a 

atenção, pronunciando 

o nome dele.  

perguntando qual é sua 

letra inicial. Com tinta ou 

cola colorida, solicite que 

carimbe as letras E da 

palavra ELEFANTE  e, 

posteriormente, faça o 

traçado correto da vogal 

E. 

 

      

 

 

 

Segunda- Feira Terça-feria  Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

  Inglês Inglês Inglês 

  BILINGUAL PROJECT 

MATH 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que explica sobre os 
números 1 e 2 (ONE, 
TWO): 

 

 

Desenhar o NUMBER 
TWO (nº2) bem grande 
no chão e pedir para 
seu filho  caminhar 

sobre ele ao som do 
video abaixo. 
Incentivar a repetição 
dos números conforme 

os videos. 

 

 

 

 

 

 

Na 1ª atividade Pintar 

com tinta da cor 
favorita dentro do 
NUMBER TWO (nº2). 

E na 2ª Faça bolinhas 

de papel e cole dentro 
do NUMBER TWO(nº2 

 

 

 

 

 

 

BILINGUAL PROJECT 
SCIENCE 

 

Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que explica sobre a 
água (WATER) e 
algumas coisas que 
podemos fazer com 

ela, como beber água 
(DRINK WATER), 
tomar banho (TAKE A 
SHOWER) 

 

 
 

Na 1ªatividade Instruir 
as crianças a colorir o 
bebedouro 
(FOUNTAIN) e o copo 

(GLASS) de água. 

 

 

 

 
  
 
 
E para encerrar 
atividade apresente o 

vídeo sobre o tema. 

BILINGUAL PROJECT 
SCIENCE 

 

  Vamos terminar a 
atividade anterior. 
Na 2ªAtividade use fita 
adesiva azul ou papel 
celofane azul para colar 
no copo, caso não tenha 
o celofane pode colar 
bolinhas de papel azul 
para  representar a água  
(WATER). 

 

https://www.youtube.com/embed/pZw9veQ76fo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i0gOtlwfgRT6RnrokW0GMG4
https://www.youtube.com/embed/4XLQpRI_wOQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/HVYXHMY7wvo?feature=oembed


 
 

 

 

 

 

 



 


