
 

 
 

Jardim I – Semana 06 

08-06 á 12-06 

     

Dia 08 Dia 09 Dia 10 Dia 11 Dia 12 

 Atividades site 
colégio: 
Semana 6- Leitura  

Livro: “ANITA, A 
ABELHA”, de Katia 
Canton. 
 
Abra o aplicativo 
PlayKids, vá no vagão 
de “LIVROS”, depois 
em “DIVERSIDADE”, e 
lá estará o livro 
“ANITA, A ABELHA”. 
 
Realize a leitura, 
tentando fazer 
entonações de voz, 
mudando-a ao trocar 
de personagem, isso 
irá enriquecer a 
leitura! 
 
Ao final, fale sobre os 
personagens da 
história, fazendo 
algumas perguntas a 
respeito, como por 
exemplo: 
 
Por que Anita sentia 
vergonha? Você 
sente vergonha? 
Quando? 
 
O que Belade fez ao 
ver Anita triste? Ela 
era uma abelha boa e 
amiga? 
 
De onde veio o nome 
do doce Anilate? 
 
O que podemos 
aprender com essa 
história incrível? 

Atividades site 
colégio: 
Semana 6- Leitura 

Livro: “O SAPO NA 
LAGOA” de J. Thomaz 
Filho. 
 
Abra o aplicativo 
PlayKids, vá no vagão 
“Livros”, depois em 
“Poesia”, e lá estará 
o livro “O SAPO NA 
LAGOA”. 
 
Faça leitura usando 
entonações de voz, 
marcando as silabas 
em igual. Mude a 
altura de voz ao 
trocar de 
personagem, isso 
tornará a leitura mais 
deleitosa! 
 
Quando terminarem 
de ler, falem sobre os 
personagens da 
história, como a Lua, 
o Sapo, a Menina e a 
Lagoa, fazendo 
perguntas 
interessantes, como: 
 
Por que o sapo achou 
que a lua estava na 
lagoa? (Mostre a 
página que aparece o 
reflexo da lua na 
lagoa). 
 
Reflexo? O que é 
isso? 
 
Você conhece 
alguma música de 
sapo? Cantem a 
música “O sapo não 
lava o pé”, disponível 
em: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=seey
u7CBZFc 
 
 

Atividades site 
colégio: 
Semana 6- Leitura 
Livro: “HUM QUE 
GOSTOSO”, de Sonia 
Junqueira. 
 
Abra o aplicativo 
PlayKids, vá no 
vagão “Livros”, 
depois em 
“Alimentação”, e 
você encontrará o 
livro “Hum que 
gostoso”. 
 
Leia o livro, usando 
entonação de voz. 
Isso tornará a leitura 
mais atrativa. 
 
Depois da leitura, 
converse sobre o 
personagem da 
história, e de todas 
as coisas gostosas 
que ele gosta de 
comer. 

Algumas perguntas 
podem ser 
interessantes, como: 
 
O que a criança do 
livro gostava de 
comer quando era 
bebê? E você? 
 
Mas, agora que ela já 
cresceu bastante, o 
que a criança gosta 
de comer? E você? E 
o que você não gosta 
muito? Falem sobre a 
importância de ter 
uma alimentação 
saudável e 
balanceada. 
E o final? Quem 
come ossos? Isso 
mesmo, os 
cachorrinhos podem 
roer o osso, mas nós 
não. 

Atividades site 
colégio: 
Semana 6- Leitura 

Livro: “E AÍ, BICHO?”, 
de Luis Ernesto 
Lacombe. 
 
Abra o aplicativo 
PlayKids, vá no vagão 
“Livros”, depois em 
“Poesia”, e lá estará 
o livro “E aí, Bicho?”. 
 
Realize a leitura 
usando entonação de 
voz, como é uma 
poesia, enfatize as 
rimas (essa é a 
grande dica!). 
 
Ao final da leitura, 
conversem sobre 
como foi a história, 
falem sobre os 
personagens Zebra, 
Girafa, Elefante, 
Camelo, Dromedário, 
etc. 
 
Você conhece todos 
esses animais? 
 
O que você notou de 
diferente nesse 
texto? (converse, da 
maneira que souber, 
sobre a poesia e as 
rimas). 
 
 

Atividades site colégio : 
Semana 6- Leitura 
Livro: “FORMAS”, do 
Bebê Mais. 
 
Abra o aplicativo 
“PlayKids”, vá no vagão 
“Livros”, depois em 
“Bebê Mais”, e lá 
estará o livro “Formas”. 
 
Leia o livro analisando 
as imagens que estão 
nele. Converse sobre 
cada uma delas. Falem 
o nome das figuras 
geométricas 
apresentadas no livro. 
Faça perguntas 
interessantes como: 
 
Quais as formas vímos 
no livro? 
 
O pneu do carro tem 
qual forma? E a nossa 
janela da sala? E a 
porta do seu quarto, 
tem qual forma 
geométrica? 
 
Vamos procurar, aqui 
em casa, coisas que são 
na forma de círculo 
(botão, pizza, prato, 
CD, etc). Depois, vá 
fazendo com as demais 
formas apresentadas 
no livro. 
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Apostila Piaget  
Página 20 
 
Orientação: 
 
Observe a imagem, 
descreva o que você 
vê nela, e os 
sentimentos que 
têm ao vê-la. Conte 
para a mamãe ou 
para o papai. 
 
Agora, tente acertar 
quantos gatos tem 
na imagem.  
 
Faça um desenho 
usando o tema 
Grafite na folha de 
atividades para 
imprimir. 
 
  
Na página 20, 
desenhe o meio de 
transporte que você 
vê na pintura da 
mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apostila Piaget  
Página 21 
 
Orientação: 
 
Assista ao vídeo, 
disponível no portal 
Piaget Mais Digital, 
“Hora do banho”.  
Disponível em: 
http://piagetmaisdig
ital.com.br/atividad
es-educativas-
online/hora-do-
banho/  
 
 
 
 

 
 
Agora, encontre a 
palavra “TOTÓ” na 
música, circulando-a 
de vermelho. 
 
Assista e dance com 
o vídeo “Banho 
Bom”, disponível 
em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=udv
WjX1LiFA  
 
 
 
 
 
 

 
 
Após assistir ao 
vídeo, desenhe em 
cima do armário do 
banheiro produtos 
de higiene pessoal 
que você utiliza, 
como o xampu e o 
sabonete. 
 

Apostila Piaget  
Página 22 
 
Orientação: 
 
Na frente de um 
espelho observe 
quantos olhos você 
tem, quantas bocas 
você tem, quantos 
narizes você tem, 
quantos braços você 
tem, quantas pernas 
você tem e quantos 
pés você tem, 
preenchendo os 
espaços das 
quantidades na 
página 22. 
 
Após observar seu 
corpo na frente do 
espelho, faça a 
“Dancinha do 
corpo”, disponível 
em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=k0j0
tk0Br9c 
 
 
 
 
 

  
 

Por fim, ajude o Luca 
a desenhar as partes 
que faltam do seu 
corpo no reflexo do 
espelho, desenhando 
sua cabeça, olho, 
nariz, boca, mãos, 
braços, barriga, 
pernas, pés e dedos. 
 
 
 
  
 

Apostila Piaget  
Página 23 
 
Orientação: 
 
Separe um pratinho 
de isopor ou 
pedaços de papelão, 
para serem 
colocados embaixo 
do boné do LUCA. 
Para perfurar as 
laterais do boné, 
iremos utilizar um 
palito de churrasco. 
Coloque uma placa 
de isopor ou 
papelão abaixo da 
folha, isso irá 
facilitar a 
perfuração. Quando 
terminar de furar, 
cole uma folha 
colorida da sua 
escolha por trás da 
folha, completando 
o boné do Luca, só 
lembrando que ele 
gosta muito de 
AMARELO! 
 
Depois, com a ajuda 
do papai ou da 
mamãe construa a 
palavra BONÉ no 
espaço da página 23. 
 
Por fim, desenhe 
seu brinquedo 
favorito, o que você 
mais brinca no 
retângulo da página 
23.  

Apostila Piaget  
Página 50 
 
Orientação: 
 
Escute a música “Show 
me”, anexa ao e-mail. 
 
Depois, escute e dance 
a música “School 
supplies”, disponível 
em:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=BwBTozQ
isb4  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por fim, encontre os 
school objects (objetos 
escolares) na cena da 
página 50, circulando 
de RED (vermelho), o 
pencil (lápis) ou crayon 
(gis de cera).  
 
AULA NO ZOOM 
 
Nome: Aula do Jardim 
1 
 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zoom.
us/j/2501453153?pwd
=OU1XeFpPSVN3TlhPQ
mhqQ0pNWjBmdz09 
 
ID: 250 145 3153 
Senha: interagir 
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