
 

 
 

 
      

Roteiro de Estudos Jardim I   

 

 SEMANA 1   ( 11/05/20 – 14/05/20) 

  

Dia 

11 

Dia  

12 

Dia 

 13 

Dia 

 14 

Dia  

15 

  Atividades site 

colégio: 

Semana 2- Meu 

corpo. 

Atividade dia 1 : 

Escutar o audio 

“Meu corpo”, 

disponível em 

https://drive.goog

le.com/drive/fold

ers/1wk4lZrbk0xZ

Ru7LtqsXBUj9xpS

0Z1sfe.  

Dançar a música 

que está 

disponível no 

aplicativo “Play 

kids”, em 

“desenhos”, 

“shake shake”.   

Atividades site 

colégio : 

Semana 2- Lavar a 

mão. 

Atividade dia 2: 

Colorir o desenho 

da menina lavando 

as mãos, disponível 

em: 

https://drive.googl

e.com/drive/folder

s/1wk4lZrbk0xZRu

7LtqsXBUj9xpS0Z1s

fe 

Desenhar um 

monstrinho de 

canetinha na 

mãozinha no início 

do dia, depois de 

lavar as mãos 

durante o dia ver 

como ficou o 

monstrinho que 

estava desenhado, 

se ele sobreviveu. 

Assistir ao vídeo 

“Lavar as mãos, 

disponível no 

aplicativo “Play 

kids”, em Higiene 

pessoal. 

 

Atividades site 

colégio : 

Semana 2- Escovar 

os dentes. 

Atividade dia 3: 

Assistir ao vídeo 

https://www.youtu

be.com/watch?v=V

iT6V7xN-zk.  

Colorir o desenho 

do menino 

escovando os 

dentes, disponível 

em 

https://drive.googl

e.com/drive/folder

s/1wk4lZrbk0xZRu

7LtqsXBUj9xpS0Z1s

fe . 

Assistir ao vídeo do 

cachorrinho 

explicando como 

escovar os dentes, 

disponível no 

aplicativo “Play 

kids”, em Higiene 

Pessoal. 

Atividades site 

colégio : 

Semana 2- Tomar 

banho. 

Atividade dia 4: 

Assistir o vídeo 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=IM7Ki0-Mh7M . 

Colorir o desenho 

do menino 

tomando banho, 

disponível em: 

https://drive.googl

e.com/drive/folder

s/1wk4lZrbk0xZRu

7LtqsXBUj9xpS0Z1

sfe .  

 

Atividades site 

colégio : 

Semana 2- Arrumar 

o quarto.  

Atividade dia 5: 

Discutir sobre a 

importância de 

arrumar o quarto, 

manter os 

brinquedos 

organizados.  

Colorir o desenho 

do quarto 

bagunçado, 

disponível em: 

https://drive.googl

e.com/drive/folder

s/1wk4lZrbk0xZRu7

LtqsXBUj9xpS0Z1sf

e . 

Depois de 

organizar o seu 

quarto, ler juntinho 

com o papai e 

mamãe o livro “Um 

conto quadrado e 

redondo”, 

disponível no 

aplicativo “Play 

Kids”, em “Livros”, 

“Diversidade”.  

 Apostila Piaget  

Página 4. 

Orientação: 

Primeiramente 

escutar a música 

“Estrale os 

dedos”, disponível 

em: 

http://piagetmais

Apostila Piaget  

Página 5. 

Orientação: 

Ler o enunciado 

sobre o Robô Bit, 

depois proponha 

uma brincadeira 

imitando um robô, 

como ele se 

Apostila Piaget  

Página 6.  

Orientação: 

Primeiramente, 

juntamente com a 

ajuda do papai ou 

da mamãe fazer 

quatro bolinhas 

que imitem 

Apostila Piaget  

Página 7. 

Orientação: 

Faça um “X” no 

Luca, localizando-

o. Depois 

complete os 

espaços em branco 

com as letras que 

Apostila Piaget  

Página 46- Inglês  

Orientação: 

Escute e cante a 

música “This is the 

way we go to 

school”, disponível 

em: 

https://youtu.be/fs

https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://www.youtube.com/watch?v=ViT6V7xN-zk
https://www.youtube.com/watch?v=ViT6V7xN-zk
https://www.youtube.com/watch?v=ViT6V7xN-zk
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M
https://www.youtube.com/watch?v=IM7Ki0-Mh7M
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
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https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
https://drive.google.com/drive/folders/1wk4lZrbk0xZRu7LtqsXBUj9xpS0Z1sfe
http://piagetmaisdigital.com.br/objetos-educacionais/?grouped=1&category&ano=NI%26II&disciplina&faixa-etaria&search
https://youtu.be/fsIb5L0_pGY


digital.com.br/obj

etos-

educacionais/?gro

uped=1&category

&ano=NI%26II&di

sciplina&faixa-

etaria&search 

(Piaget mais 

digital- Vídeo 

“Estrale os 

dedos”. 

Depois, localizar ao 

final do livro os 

adesivos das 

notas musicais 

para decorar a 

letra da música, 

reflitam sobre 

quais notas são 

maiores e quais 

são menores.  

movimenta e fala. 

Depois, busque em 

revistas formas 

geometricas para 

criar um robô, 

colando no 

quadrado branco 

da página 5. 

ovinhos de 

Dinossauro, 

colando-as na 

página 6, abaixo do 

número 4. Se 

esforce para fazer 

o número 4 na 

página. Depois, 

acessar o portal 

“Piaget mais 

digital”, há um 

jogo “Agrupando 

ossinhos”. 

https://piagetmais

digital.com.br/jogo

s-educativos-

online/?pagina=1  

faltam.  Ib5L0_pGY . 

Depois ajude o Luca 

a chegar na escola, 

contornando os 

shapes (formas 

geométricas) 

utilizando giz de 

cera.  

      

                                                                                          - 

 

                   SEMANA  2        (18/05/20 – 22/05/20) 

  

Dia 

18 

Dia  

19 

Dia 

 20 

Dia  

21 

Dia  

22 

  Atividades site 

colégio: 

Semana 3- Músicas  

Atividade dia 1: 

Fechar os olhos e 

ouvir a música “O 

trenzinho caipira”, 

disponível em: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=1F59ZyO3rLs . 

Conversar com seu 

papai ou mamãe 

sobre os 

sentimentos que 

teve ao ouvir a 

canção.  

Após isso, faça um 

desenho 

procurando 

expressar os sons 

que escutou por 

meio de linhas, 

formas e cores. 

Depois converse 

sobre seu 

Atividades site 

colégio : 

Semana 3- Músicas 

Atividade dia 2: No 

aplicativo Play Kids 

ouça a música 

“Cabeça, ombro, 

joelho e pé”. Em 

“Músicas, 

cantigas”. 

Colar fita em cada 

uma das partes do 

corpo que são 

destacadas 

durante a música.  

Depois, olhe no 

espelho e 

identifique, com a 

ajuda das fitas as 

partes do corpo 

destacadas, 

nomeando cada 

uma com a ajuda 

do papai ou da 

mamãe.  

Pintar o desenho 

Atividades site 

colégio : 

Semana 3 -Músicas 

Atividade dia 3: 

Assistir o clip no 

aplicativo “Play 

Kids”- “Não sinto 

mais tanto medo 

assim”. Em “Eu 

amo aprender” e 

“Eu amo aprender 

1”. 

Conversar sobre o 

que aprendeu da 

letra dessa música 

com o papai ou a 

mamãe.  

Realize a atividade 

grafomotora da 

aranha e as 

nuvens, disponível 

em: 

https://drive.googl

e.com/file/d/1HGt

V508oQ-

DBvkDOp052Q8FzT

Atividades site 

colégio : 

Semana 3-Músicas 

Atividade dia 4: 

ouvir todos os sons 

disponíveis em:  

Ouvir e cantar a 

música “Au, Au”, 

disponível no 

aplicativo “Play 

Kids”.  Em 

“música”, “ABC e 

você”, “ABC e você 

verde”, “Au, Au”. 

Realize a atividade 

grafomotora dos 

pássaros, 

utilizando o lápis 

de cor, disponível 

em:  

https://drive.google

.com/file/d/1-

YBiK4GunP2K0kuT

1reGECSbqOIU7w

Mj/view?usp=drive

sdk  

Atividades site 

colégio : 

Semana 3-Músicas 

Atividade dia 5: 

Vamos fazer 

música? No 

aplicativo “Play 

Kids”, vá em 

“jogos”, “clique no 

teclado”, rode a 

roleta até chegar 

nas teclas do 

teclado. 

Clique nas notas 

musicais em 

amarelo e siga as 

instruções.  

Realize a atividade 

grafomotora do 

sobe e desce.  

 

http://piagetmaisdigital.com.br/objetos-educacionais/?grouped=1&category&ano=NI%26II&disciplina&faixa-etaria&search
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desenho, olhando 

atentamente para 

os detalhes. 

 

do Gui, disponível 

em: 

https://drive.googl

e.com/file/d/179v

whqrFKKg7-

Rrp7svNSbpHrf8Ev

25N/view?usp=driv

esdk . 

 

bCT8bDk/view?usp

=drivesdk 

 

https://drive.google

.com/file/d/1OeVn

cQmU00x5cQAFbqj

ijHTxM1UpX6XI/vie

w?usp=drivesdk . 

 

Conversar sobre 

todos os medos, 

como o da chuva, 

de aranhas, do 

escuro.  

 

Brincar com o som 

dos animais, no 

aplicativo “Play 

Kids”, em “Jogos”, 

“clique no 

teclado”, rode a 

roleta até chegar 

nos animais. 

 Apostila Piaget  

Página 8.  

Orientação: 

Separe pedacinhos 

de frutas e 

lanchinhos 

salgados para que 

descubra o que é 

apenas com o 

sabor. Com os 

olhos fechados 

peça que ele 

prove um 

alimento de cada 

vez, e peça para 

ele dizer o que 

sentiu com cada 

alimento. Depois, 

explique que 

sentimos os 

sabores por meio 

da nossa língua. 

Depois, realize 

junto com ele a 

higiene dos 

dentinhos. Após 

isso, na página 8, 

peça que ele 

escove os dentes, 

cobrindo todos os 

bichinhos com a 

pasta de dentes.  

 

 

Apostila Piaget 

Página 9. 

Orientação: 

Primeiramente, 

faça os liga pontos 

dos dentinhos. 

Depois, procure 

em revistas de 

supermercados 

imagens de 

alimentos que 

fazem bem e que 

fazem mal aos seus 

dentinhos, recorte-

as e cole acima das 

figuras dos 

dentinhos.  

Apostila  Piaget  

Página 11. 

Orientação: 

Assista aos 

seguintes vídeos 

sobre pinguins e 

tubarões. 

Pinguins no parque 

Sabina: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

EBAbRYdb38  

 

No fundo do mar: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

QOHwWoKVKHw&

pbjreload=10  

Pesquise alguns 

animais que vivem 

na água e nascem 

dos ovos.  

Depois, conte 

quantos animais 

foram vistos no 

parque.  

 

Apostila Piaget  

Página 12.  

Orientação: 

Com a ajuda do 

papai ou da 

mamãe leia a 

parlenda “Salada”. 

Com a ajuda, após 

a leitura, encontre 

e circule a palavra 

FEIJÃO.  

Após isso, localize 

na página de 

recortes ao final do 

livro (p. 12) os 

quadros de 

alimentos, cole-os 

na cena acima.  

Observe a imagem 

de Luca e seus 

amigos e circule os 

seus alimentos 

preferidos.  

Depois, monte um 

cardápio com o 

auxílio do papai ou 

da mamãe com os 

alimentos que mais 

gosta. 

 

 

Apostila Piaget  

Página 47. 

Orientação: 

Escute e dance a 

música “Stop, Go,”, 

disponível em: 

https://youtu.be/t

14dIUgrEhA  

Depois, discuta com 

alguém o barulho 

que faz o CAR 

(carro), o barulho 

que faz o BUS 

(ônibus), o barulho 

que a BIKE 

(bicicleta) faz e o 

barulho que o 

TRAIN (trem) faz.  

Depois, localize a 

página de recortes 

e adesivos (47), e 

destaque as 

imagens do carro, 

trem, ônibus, e 

bike, e cole-as nos 

quadrados da 

página 47.   
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https://www.youtube.com/watch?v=ZEBAbRYdb38
https://www.youtube.com/watch?v=ZEBAbRYdb38
https://www.youtube.com/watch?v=QOHwWoKVKHw&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=QOHwWoKVKHw&pbjreload=10
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https://youtu.be/t14dIUgrEhA
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