
 

 
 

 
     

Jardim I – Semana 5 

Dia 01 Dia 02 Dia 03 Dia 04 Dia 05 

 Atividades site 
colégio: 
Semana 5- Educação 
Física em casa- 
Amarelinha 
Atividades dia 1.  
 

Com a ajuda da 
mamãe ou do papai, 
pegue 9 folhas sulfites, 
iremos desenhar nela 
a nossa amarelinha. 
Comece desenhando a 
placa de “Início”, 
pinte, decore e deixe 
bem bonito. Depois, 
desenhe do número 1 
até o número 7, um 
número em cada 
folha, decorando e 
deixando bem bonito! 
Por fim, na última 
folha, escreva “Céu”. 
Agora, vamos montar 
nossa amarelinha! 
Pegue primeiramente 
o “Início”, e cole-o no 
chão. Depois, vá 
colocando os números 
na ordem, finalize 
colocando o “Céu”, 
conforme ilustrado 
abaixo. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Assista ao vídeo que 
explica como 
brincamos de 
amarelinha, disponível 
em:  
 
 
 
 

Atividades site 
colégio: 
Semana 5- Educação 
física em casa- 
Corrida do Saci. 
Atividades dia 2. 
 
Faça duas 
demarcações no 
chão, uma do local 
de partida e outra 
do local de chegada 
(pode ser com giz, 
fita crepe, corda, 
papel, etc). Depois, 
segure flexionada 
uma das pernas para 
trás, e pule da linha 
de partida até a 
linha de chegada.  
 
Escute e dance a 
música do Saci 
Pererê. Disponível 
em: 
https://www.youtub
e.com/watch?v=ljTS
qTkaseA 
 
 
 
 
 
 

 
 
Com a ajuda do 
papai ou da mamãe 
leia o livro “Vamos 
apostar corrida”, no 
aplicativo “Play 
Kids”, vá até o vagão 
“Livros”, depois em 
“brincadeiras”, e 
encontre o livro 
“Vamos apostar 
corrida”.  

Atividades site 
colégio: 
Semana 5- Educação 
física em casa- 
Brincando com as 
mãos. 
Atividade dia 3. 
 
Com a ajuda da 
mamãe ou do papai 
pegue dois potinhos e 
coloque em um deles 
várias bolinhas de 
algodão, de papel ou 
de algum material 
que tiver. Com um 
pegador de macarrão, 
pegue uma bolinha e 
coloque no outro 
potinho, que está 
vazio. Faça isso até 
pegar e transferir 
todas as bolinhas que 
estão no potinho. 
 
Cante a música “As 
mãos”, disponível em:  
https://www.youtube
.com/watch?v=1H9dk
N0T0tQ  
 
 
 
 
 
 

 
 
Para finalizar, realize 
a atividade de 
movimento do pulo 
dos coelhinhos, 
disponível em:  
 
https://drive.google.c
om/drive/folders/1Fa
1vIfsBx3sMjaSK4UCpS
qBG8gwAiC-d 
 
 

 

 

 

Atividades site 
colégio: 
Semana 5- Educação 
física em casa- Bolas 
Atividade dia 4. 
 
No aplicativo “Play 
Kids”, e com a ajuda 
do papai e da mamãe 
leia o livro “Botas e 
bolas”. Vá no vagão 
de “livros”, em 
“brincadeiras”, e no 
livro “Botas e bolas”.  
 
Agora, vamos brincar 
com o papai e a 
mamãe!  
Pegue uma tolha e 
coloque a bola em 
cima, cada um segura 
de um lado da tolha, e 
vocês não podem 
deixar cair.  
 
Por fim, dance a 
música “Joga bola”, 
disponível em: 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=z4M13
80R_hw 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atividades site colégio: 
Semana 5- Educação 
física em casa- 
Brincadeiras antigas. 
Atividade dia 5. 
 
Chegou a hora da 
diversão com as 
brincadeiras antigas! 
 
A primeira se chama 
“Morto/vivo”. Nesta 
brincadeira o “chefe” 
se vira de frente para a 
criança, dando 
comandos que ela deve 
obedecer. Quando ele 
diz “morto” deve 
agachar, e quando se 
diz “vivo” deve ficar de 
pé. Quem errar sai da 
brincadeira. 
 
Agora, vamos brincar 
com “Adoleta”, 
disponível em: 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=qkHO1f4
Hqpk  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por fim, vamos brincar 
de “popeye”:  
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=tZqz99d7Z
KY 
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Agora, brinque e se 
divirta! 
 
Agora, realize a 
atividade grafomotora 
dos círculos, disponível 
em:  
 
https://drive.google.co
m/drive/folders/1Fa1v
IfsBx3sMjaSK4UCpSqB
G8gwAiC-d  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Apostila Piaget  
Página 16 
 
Orientação: 
 
Na página 16, faça um 
desenho com muitas 
cores, colocando nele 
todas as coisas que 
aprendeu nestes 
últimos dias! 
 
Lembre de expressar 
seus sentimentos por 
meio do desenho e da 
pintura.  

Apostila Piaget  
Página 17 
 
Orientação: 
 
Observe as imagens 
da página 17.  
O que as pessoas 
estão fazendo na 
imagem que são 
atitudes positivas 
em que ajudam 
alguém que são 
generosas e 
bondosas? 
 
Como você se sente 
quando ajuda sua 
mãe, seu pai, sua 
família? 
 
Abrace seus pais e 
familiares que estão 
em sua casa, 
expressando o amor 
que sente por essas 
pessoas. 
 
Agora, na cena 
ilustrada na página 

Apostila Piaget  
Página 18 

 
Orientação: 
 
Ouça e cante a música 
“Se essa rua fosse 
minha”, disponível em:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=IuZf_xTt_
JU 
 

 
 
Agora, pense em 
como é a sua rua, o 
que você mais gosta 
nela. Relate para o 
seu papai ou para a 
mamãe. 
 
Pinte a palavra “RUA”, 
que aparece na letra 
da música. 
 

Apostila Piaget  
Página 19 
 
Orientação: 
 
Assista ao vídeo 
“Tipos de moradia”, 
disponivel em:  
https://youtu.be/U6H
uzL3CPLU  
 
 
 
 
 
 

 
 
Ajude o Luca a colocar 
os números nas 
moradias. A casa 
AMARELA é a número 
2, que é a casa do 
Enzo. 
A casa do Luca é a 
casa número 4. 

A Rafaela mora no 
prédio ao lado da casa 
do Luca. 
 

Apostila Piaget  
Página 49 
 
Orientação: 
 
Escute a música 
“School supplies song”, 
disponível em:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=41cJ0mq
Wses  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  Agora, com a ajuda do 
papai ou da mamãe, 
diga os nomes em 
inglês dos seguintes 
SCHOOL OBJECTS 
(Objetos escolares), 
procurando-os em sua 
casa: 
 
- BOOK (Livro) 
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17, encontre uma 
garrafa plástica que 
está jogada no chão, 
e faça um “X” nela. 
Desenhe um 
papelzinho no cesto 
de lixo. 
 
Agora, circule a 
pessoa que está 
sendo gentil, e está 
ajudando a idosa a 
atravessar a rua. 
Circule também a 
que está 
demonstrando 
carinho por seu 
vizinho. 
 
Por fim, faça a 
colagem de um 
coração abaixo da 
bandeira do nosso 
país para 
demonstrar o 
carinho e respeito 
que tem por ele.  
 

Por fim, decore a 
página 18 com os 
adesivos da página de 
adesivos ao final do 
livro (18), deixando-a 
mais bonita. 

Coloque número na 
casa verde. 
 
Agora, com a ajuda do 
papai ou da mamãe 
observe as cores, as 
formas e os números 
das casas dos seus 
vizinhos da rua. 
 
Por fim, escute a 
música “Nossa casa”, 
disponível em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=N837uU
hxudo  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-CHAIR (Cadeira) 
 
-PENCIL (Lápis) 
 
-CRAYON (Giz de cera) 
 
-PAPER (Papel). 
 
Depois de dizer essas 
palavras em voz alta 
para a mamãe ou para 
o papai, localize-as na 
página 49, apontando 
cada imagem e dizendo 
seus nomes.  
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