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 Sem que seu filho  veja, 
coloque um ioiô em um 
envelope grande e o 
mostre, gerando 

curiosidade. Conte para 
ele que ali dentro há um 
brinquedo muito comum, 
e que se ele adivinhar 

qual é você abrirá o 
envelope para revelar o 
objeto. Inicie com a dica 
de que se trata de um 

objeto com formato de 
círculo cujo nome 
começa com a letra I. 
Mantenha o envelope 

bem lacrado e permita 
que o seu filho o tateie 
para tentar descobrir o 
que há ali.  

É possível que ele não 
conheça esse brinquedo, 
mas você pode ajudá-lo a 
pronunciar as sílabas que 

formam a palavra ioiô e, 
por fim, revelar o objeto 
mostrando como se 
brinca com ele. 

 

• Explore as questões do 
Manual do Aluno e 
oriente o preenchimento 

da palavra IOIÔ, 
disposta na página. 

 

Vídeo musical para 

complementar o conteúdo.  

 

Busque uma imagem na 
internet que represente o 
desperdício de água. 
Apresente à criança em 

forma digital ou impressa 
contando que você não 
gostou nada da imagem 
que achou, e questione-a 

 a respeito do que há de 
errado com a figura.  

Em uma conversa, 
discurse sobre a 

importância da água, não 
só para nós, seres 
humanos, mas também 
para a natureza. 

 

Leve os alunos a imaginar 
como seria o mundo que 
vivemos se um dia não 

houvesse mais água, e o 
que podemos fazer para 
que isso não ocorra. 

 Para aprofundar esse 

conteúdo, assista o vídeo 
abaixo: 

 

Siga para a atividade do 

Manual do Aluno: ofereça 
tinta azul ao seu filho para 
molhar o dedinho e o 
carimbar várias vezes na 

página e formar, assim, 
uma representação de 
gotas de água saindo da 
torneira. 

 • Ao finalizar, mencione 
que, agora, é necessário 
lavar as mãos; entretanto, 
antes de irem às pias, faça-

os refletir sobre esse 
processo.  

Simule o que podemos 
fazer para gastar o mínimo 

 

Para abordar o próximo 
conteúdo assista a 
contação de história. 

 

• Baseie-se na contação 
para explicar de onde 

vem a chuva, o que é 
necessário para que ela 
aconteça e qual é sua 
importância na natureza. 

 

• Para a realização da 
atividade proposta no 
Manual do Aluno, 

ofereça-lhe papel azul 
picado em tiras e 
instrua-o na colagem. 

 

Logo após incentive o 
canto com a música a 
seguir. 

 

OBJETIVOS: 

 • Fazer uma atividade de 
colagem sobre pets 

(animais de estimação).  

• Cantar uma música 
sobre pets. 

• Figuras impressas de 
pets. 

 

 

 

 

 

 

 

• Sem que seu filho  veja, 

coloque um punhado de 

grãos de milho de pipoca 

em uma panela, feche-a 

bem e mostre a ele, 

gerando curiosidade. 

Conte que você tem uma 

surpresa para ele, mas 

que, primeiro, deve 

adivinhar o que é. 

 Para isso, leia a adivinha 

disposta no Manual do 

Aluno. Em seguida, 

sacuda a panela para que 

os grãos façam barulho 

dentro dela. 

 

Abra a panela 

surpreendendo com o 

milho, e não com o item 

que mencionu, iniciando, 

assim, questionamentos 

sobre a origem da pipoca 

e, posteriormente, do 

milho. 

 

Com o milho siga para o 

preparo da pipoca, 

convidando á criança a 

assistir os procedimentos 

e observar como são 

colocados poucos milhos 

em uma panela vazia e, 

depois, como se 

transformam em muitas 

pipocas, deixando a 

panela cheia.  

A degustação desse 

alimento pode vir 

acompanhada de um 

filme escolhido por 

vocês. 

  

https://www.youtube.com/embed/GJ7JQz8H2V4?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/32g2y3ACGaE?start=12&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/bkr1wS8D-6A?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/tkdB2XLc9VY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1QF5lCvtiEw?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/pWepfJ-8XU0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dXXLp9xK1E4?feature=oembed


de água possível: 
primeiramente, fechamos a 
torneira assim que 
molhamos a mão; em 
seguida, utilizando o 

sabão, esfregamos e 
limpamos os dedos sujos 
de tinta; e, por último, 
religamos a torneira para 

enxágue, o que deve ser 
feito somente após 
terminarmos de esfregar as 
mãos. 

 

Apenas leia as questões 

propostas no Manual do 

Aluno e ofereça-lhe o 

material necessário para 

que possa resolver os 

desafios com autonomia. 

      

 

 

 

 

 Inglês Inglês Inglês Inglês Inglês 
 

 

 

 

 

Monday 
BILINGUAL PROJECT 

               SCIENCE 
 

REVISÃO 
Assistir a VÍDEO AULA 
bilíngue no link abaixo 

que explica SIGHT 
(visão) e SEE (ver). 

 

Na atividade ensine a 
frase "I SEE" (eu vejo). 

Faça-o repetir 

algumas vezes. 

 Toque a música  

e peça à criança para 
colorir a máscara da 

"SIGHT" (visão). 

  

Tuesday 
BILINGUAL PROJECT  

MATH 
 

Assistir a VÍDEO AULA 

bilíngue no link abaixo 
que explica sobre as 
formas geométricas  

 
   Na 1ª atividade 
imprima alguns objetos     

“Square” (quadrados) e 
entregue para colar na 
folha de atividade  

 

 

 

 

 

 

 

Na 2ª atividade 
entregue 4 palitos de 

picolé e ensine-o a 
fazer um SQUARE 

(quadrado).  

Depois disso, ajude-o 

a colá-lo no 

quadrado da folha de 
atividades.  

Repita "SQUARE". 

 

 

 

Wednesday 
BILINGUAL PROJECT 

              MATH 
 
             REVISÃO 

Assistir a VÍDEO  

bilíngue no link abaixo 
sobre COLOR RED 

 

Na atividade entregue 

papeis picados com a 
color red e auxilie a colar 

na maçã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thursday 
BILINGUAL PROJECT 

             SCIENCE 
 

Assistir a VÍDEO AULA 

bilíngue no link abaixo 
sobre TOUCH (toucar). 

 

 

 

 

 

Na 1ª atividade vamos 

colorir a garota e suas 
hands (mãos).  

 Pergunte à criança 

 que sentido é esse.  

Faça repetir algumas 
vezes “TOUCH” 

(toucar). 

 

 

 

 

Na 2ª atividade auxilie 

seu filho colar algodão 

na luva.  

Perguente em qual do 

corpo usamos a luva? 

Peça que repita 

Friday 
BILINGUAL PROJECT 

MATH 
 

Assistir a VÍDEO  

bilíngue no link abaixo 
que explica sobre the 

same (igual) e diferente 

(diferente). 

 

 

   
Anteriormente, corte 

algumas formas e revise 
“circle, triangle, square”. 

Aponte para  dois 
círculos e pergunte: 

“Is it the same shape?” 
 "É a mesma forma?"  

 Levante-se um 
triângulo e um quadrado 

e pergunte  
“Is it the same shape?” 

 "É a mesma forma? 
Ajude-o a responder 

"The same" ou 
"different" 

 
Na atividade auxilie seu 
filho a colar as formas 

geométricas “the same” 
e “differente’’.  

https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i1UC0hSbKyWLKttOhAv41Lc
https://www.youtube.com/embed/hf6rpYtVLKQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i1UC0hSbKyWLKttOhAv41Lc
https://www.youtube.com/embed/DjseHtWhVgM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/EqpkSHZXLwU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PLILuVNnGq1i1UC0hSbKyWLKttOhAv41Lc
https://www.youtube.com/embed/GdwHRCdnAVE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/uATf5EhLebM?feature=oembed


 

 

 

 

 

Vídeo musical para 
complementar o 

conteúdo: 

 

 “ HANDS”. 

 

 

 

 

Vídeo para 
complementar o 

conteúdo: 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/jOr2eRBluUs?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/jmhXf0b_LvA?feature=oembed

