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SEMANA 16  (24/08/20 – 28/08/20)     JARDIM II 

Dia 24 Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 

 

INSTRUÇÃO AOS 
PAIS – semana 16 

https://www.youtub
e.com/watch?v=AT

Pji-0SMGE 

 

Apostila Piaget 

Pág 19 

 

ORIENTAÇÃO: 

 

O genêro textual 
história em 

quadrinhos, na 
página 

apresentada, 
possui balões de 

fala. 

É muito comum, 
nessa fase do 

desenvolvimento 
infantil, que 

hajauma tendência 
a querer sempre 
falar e pouco se 

parar para 
entender ou 

perceber o outro 
por meio de sua 

fala.O saber ouvir 
é um 

desenvolvimento 
socioemocional 

que irá determinar 
um sujeito 

empatico. Para 
isso, estamos 

trabalhando com a 
interação nas 
aulas online, 

gradualmente o 
esperar, ouvir e 
opinar sobre o 
pensamento do 
colega. Nessa 

atividade o aluno 
construirá por meio 
de desenho, dois 
ambientes com 

itens existentes na 
zona rural e na 
zona urbana. 

Pergunte a ele o 
que ele gosta na 
vida no campo, 

peça que desenhe  

 

Apostila Piaget 

Pág 20 

 

 ORIENTAÇÃO: 

 

Medos são 
sentimentos 

comuns a todo ser 
humano. Segundo 

especialistas, a 
faixa etária de 3 
aos 6 anos é o 

período em que os 
medos são mais 

evidentes e 
frequêntes, pelo 
fato da criança 

começar a 
desempenhar seu 
papel na vida com 
maior autonomia. 
Converse com o 
aluno sobre os 

medos que ele tem, 
mostrando que são 

sentimentos 
naturais, você 

deverá ter 
consciência de que 

os medos 
apresentados são 

reais e que, quando 
relatados, tem um 

significado 
importante para a 

vida do aluno. 
Ignorar ou ironizar 
esse medo não vai 

contribuir para o 
entendimento. Você 
poderá sugerir que 
o aluno faça uma 
representação de 

seu medo com 
massinha. Coloque 

a música: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=r9h

Y2BSKU2Y A 
construção externa, 
de algo interno tem 
como simbologia 
colocar para fora 
algo que possa 

estar incomodando.  

Ao fim, sugira ao 

 

Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 

 

Para a realização 
da atividade 

proposta, o aluno 
deverá escrever o 
número de animais 
ao lado da figura, 

indicando a 
quantidade. Na 

sequência haverá 
uma reflexão sobre 
esse número. Para 

tanto, coloca-se 
que tal número tem 
em si o número 20 

mais o número 
1,2,3 e assim por 
diante, até o 25. 

Para que o aluno 
perceba melhor 

essa inserção de 
quantidades dentro 
de cada número, 
anexo o material 

dourado para 
impressão. Ao 
visualizar as 

quantidades 20 e 
25 no material 

dourado, o aluno 
perceberá a 
contagem 

desmembrada.  

Sugiro que o aluno 
imite os animais, e 

isso poderá parecer 
uma brincadeira 

irrelevante para a 
faixa etária. No 

entanto, estamos 
estimulando, aqui, 

discriminações 
auditivas 

importantes para a 
aquisição da escrita 

nas crianças.   

 

Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 

 

ASSISTAM O 
VÍDEO 

https://www.youtub
e.com/watch?v=trW

bJhH64Og 

 

CADERNO DO 
ALUNO  

Pág 7  

Relembre o aluno 
sobre o ambiente 
em que Beto e Bia 

estão, o hotel 
fazenda em Minas 
Gerais, lá existem 
diferentes animais 

que colaboram 
para a produção de 

alimentos 
fresquinhos para o 
café da manhã dos 
hospedes do hotel. 
Peça ao aluno que 

conte quantos 
animais há de cada 
espécie, e registre 

pintando cada 
quadradinho 
segundo sua 

quantidade, no 
gráfico.   

 

CADERNO DO 
ALUNO  

Pág 6  

 

ORIENTAÇÃO: 

Brinquem do trava 
línguas “O rato”, 

façam uma 
competição de quem 
consegue falar mais 
rápido. Em seguida, 
peça ao aluno que 
desenhe como ele 
imagina que seja 

cada parte do trava 
línguas, para finalizar, 
sugira que complete 
as palavras sozinho, 

se necessário, auxilie.  

 

 

 

.  

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

 Pág.3 

 

ASSISTA O VÍDEO 

https://youtu.be/joOIX
vyPD4w 

 

Depois de ouvir a 
música, leve o aluno 

à refletir sobre as 
atitudes da cigarra, 

ela só queria cantar, 
sem pensar no futuro, 

quando chega o 
inverno ou a chuva 
como será que a 

cigarra se alimenta? 
Explique que todas 
nossas atitudes tem 

consequências e não 
ter alimento em um 

dia chuvoso ou frio é 
a consequência da 
despreocupação da 

cigarra. Para finalizar, 
peça ao aluno que 
registre na folha, 

como ele acha que a 
cigarra vai se 

alimentar em um dia 
de chuva. 

https://www.youtube.com/watch?v=ATPji-0SMGE
https://www.youtube.com/watch?v=ATPji-0SMGE
https://www.youtube.com/watch?v=ATPji-0SMGE
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e o que ele gosta 
na vida na cidade 

e peça que 
desenhe também.  

.   

SUGIRO: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=wu
ggayV80eY&t=21s 

aluno, que uma 
forma de pensar o 
medo de maneira 
mais leve, seria 

transforma-lo em 
algo palpável. Na 

apostila, ele 
desenhará o medo 

e depois algo 
relacionado a ele e 
que faça com que 

se sinta bem. 
Depois, com sua 

ajuda, o aluno 
escreverá o que lhe 

causa medo no 
retangulo pautado 

em baixo do 
desenho.  

.   

 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

MATHEMATICS  

 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
pftGPROc4zs&list
=PLILuVNnGq1i0
Pz2R1zCGgLZsg
uARYMvNy&index
=4  

PAGES 

Nessa atividade, 
peça ao aluno que 
conte os números 

em inglês e 
complete com os 

faltantes, em 
seguida pinte bem 

colorida a 
catterpillar. 

Nessa atividade 
complete 
passando por 
cima dos 
pontilhados e 
ligue os nomes 
das shapes 
corretos.  

CIRCLE- circulo 

SQUARE- 
quadrado 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

 SOCIAL STUDIES 

 

https://www.youtub
e.com/watch?v=a

WTMumr1f9o&list=
PLILuVNnGq1i0Pz
2R1zCGgLZsguAR
YMvNy&index=10 

 

PAGE 

 

Após assistir a 
aula do teacher 

Vitor, pinte o 
playground e peça 

ao aluno que 
comente sobre 

histórias que ele se 
lembra sobre esse 
espaço da school. 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SCIENCE 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=7jV
11sNe_dw&list=PLI
LuVNnGq1i0Pz2R1
zCGgLZsguARYMv

Ny&index=23 

 

PAGES 

Nessa atividade 
trabalharemos os 
cinco sentidos, 
separe elementos 
que envolvam os 
sentidos, como: 
um doce, um 
ursinho, um 
perfume, uma 

 

BILINGUAL 
PROJECT   

MATHEMATICS 

 

PAGES 

 

Retome o 
conteúdo da 

primeira aula de 
segunda e e peça 
que o aluno ligue 
cada number com 

a quantidade 
correta. 

 
Separe objetos 
com os formatos de 
circulo, quadrado e 
triângulo. Peça que 
o aluno contorne os 
objetos e pinte-os. 
 

 

 
BILINGUAL 
PROJECT  

SCIENCE 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=P04a6e
FhcUg&list=PLILuVN
nGq1i0Pz2R1zCGgL
ZsguARYMvNy&inde

x=14 

 

Após assistir a aula, 
peça ao aluno que 
pinte os ambientes 

citados no vídeo 
(playground, 

classroom and 
bathroom) em 

seguida peça que 
circule o ambiente 
que não tem sua 
escrita na página 

(classroom- sala de 
aula). 
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TRIANGLE- 
triangulo. 

 

música, uma foto. 

Explique ao aluno 
que cada elemento 
trará uma 
sensação, fale os 
nomes em inglês e 
peça que ele fale 
qual cada 
elemento remete. 

SMELL- olfato 

TASTE- paladar 

SEE- visão 

TOUCH- tato 

HEAR- audição 

Peça que pinte 
cada um e ligue ao 
nome correto. Na 
próxima página, 
peça que ligue 
cada sensação a 
parte responsável. 

 

SUGESTÃO: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=vX
XiyIGqliE 

“Five senses song”  

 

 
SUGESTÃO: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=lcl8
uB2AWM0&t=53s 

“Shapes song” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTA 

RES – PRÉ 
ALFABETIZA 

ÇÃO 

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 

 

INGLÊS 

 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

ID da reunião: 
297 620 1550 

Senha: interagir 
 

 
 

PIAGET  
 

AULA ONLINE 
ZOOM ÀS 14h30 

 

ID da reunião: 297 
620 1550 

Senha: interagir 
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