
 

ROTEIRO DE ESTUDOS JARDIM II – PROFª CAROLINE MATOS 
     

SEMANA 4   (01/06/20 – 05/06/20)   JARDIM II 
Dia 01 Dia 02 Dia 03 Dia 04 Dia 05 

Atividades site 
colégio: 

 
Semana 4-  
Esportes e 

brincadeiras 
(BRINCADEIRAS DE 

ANTIGAMENTE) 
Atividades dia 1 

Atividades site 
colégio : 

 
Semana 4-  
Esportes e 

brincadeiras 
(ESPORTES) 

Atividades dia 2 

Atividades site 
colégio : 

 
Semana 4-  
Esportes e 

brincadeiras 
(BRINCADEIRAS EM 

CASA) 
Atividades dia 3 

Atividades site 
colégio : 

 
Semana 4-  
Esportes e 

brincadeiras 
(ATIVIDADES E 
BRINCADEIRAS) 
Atividades dia 4 

Atividades site colégio 
: 
 

Semana 4-  
Esportes e 

brincadeiras 
(CHÁZINHO VIRTUAL) 

Atividades dia 5 

 
Apostila Piaget 

Página 19 
 

ORIENTAÇÃO: 
 

Nessa atividade 
iremos trabalhar 

algo que, para 
alguns, pode ser 

adquirido 
intuitivamente, e, 
para outros, será 

percebido por 
meio do ritmo/ 
canto/ uso de 
instrumentos 
coordenados.  

Monte com seu 
filho um 

instrumento 
músical com 

sucata, pode ser 
um chocalho com 

garrafinha pet, 
pandeiro com 

potes, violão com 
caixas, etc. Após 

essa interação, na 
apostila eles terão 
que relacionar o 

nome do 
instrumento ao 

que está 
desenhado na 
camiseta dos 
personagens, 
recortando da 

página de encarte 
no final da 

apostila, e colando 
os instrumentos 

que rimam com o 
desenho da 
camiseta.  

 
Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 
 

Se possível, 
confeccione 

chocalhos com 
diferentes 

quantidades de 
tampinhas 

conforme a imagem 
da apostila. Assim, o 

aluno consegue 
relacionar mais 

facilmente números 
às suas respectivas 

quantidades. 
Recorte o anexo 

(ANEXO 1 - 
MATERIAL 

DOURADO) para 
auxiliar nesta 
atividade, é 

importante que o 
aluno tenha 

autonomia para 
recortar sozinho, 

sob suas 
orientações. Mostre 

diferentes 
quantidades que 

podemos fazer com 
o material e deixe 

que o aluno na 
apostila tente 

contar da sua forma, 
depois corrija-o e 

intervenha, se 
necessário, para a 
realização correta 

da contagem. 

 
Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 
 

Antes de iniciar 
essa atividade, 

realize o “jogo das 
vogais” (ANEXO 2), 
no qual a criança 
irá atentar-se a 

letrinha inicial da 
palavra e ao som. 
Nesta atividade 

iremos estimular a 
alfabetização, por 
meio da parlenda 

iremos permitir que 
o aluno reflita 

sobre a escrita das 
palavras. 

Leia “Macaca Sofia” 
com o aluno 

algumas vezes, 
depois disso 

permita que ele 
diga as palavras 
seguintes. Neste 

momento as vogais 
já estão mais claras 

para eles como 
resultado do jogo 
anterior. Peça que 
marque no texto as 

terminações IA. 
Para finalizar, peça 

que escreva os 
nomes dos 

personagens e as 
vogais dessas 

palavras. 

 
Apostila Piaget 
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ORIENTAÇÃO: 
 

Nessa atividade, 
desenvolveremos 
as competencias 
socioemocionais 

em que as crianças 
se descobrem e se 
colocam no lugar 
do outro.  Crie um 

momento 
descontraido, 

coloque a música 
https://www.youtu
be.com/watch?v=b

1dYkXjj-1o 
Estimule-o a imitar 
seus movimentos e 

imite os 
movimentos de seu 

filho, ao dizer 
‘estatua’, deverão 

fazer diferentes 
poses, com 

diferentes caretas. 
Faça-o perceber o 

próprio movimento 
ou o do próximo.  
Para realização da 

atividade da 
apostila peça que 
observe e nomeie 
as caretas de Bia e 
Beto, estimule-o a 
relacionar a careta 
a um sentimento. 
Depois, deixe que 

reproduza, na 
apostila, por meio 
de desenhos, as 

poses dos 
personagens. 

 
Apostila Piaget 

Página 71 
 

ORIENTAÇÃO: 
 

Antes de realizar essa 
atividade veja o vídeo 
https://www.youtube
.com/watch?v=xYJGh
TTtgzo&feature=emb

_title (THE VERY 
HUNGRY 

CATERPILLAR) Após a 
contação, retome o 

trecho da história em 
que as frutas são 

mencionadas e, com 
ajuda da criança 

reconte essa parte. 
Solicite que faça a 

atividade da apostila, 
contando e pintando 

os elementos da 
história. 
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ANEXO 1 (pág 20) 

 
  
 
 



ANEXO 2 (pág 21) 

Jogo das Vogais 

Objetivo:  

• Associar a vogal com a inicial da palavra. 

Material: 

• Tabuleiro com figuras.  

• Fichas com as iniciais. 

Dinâmica: 

• Distribua as vogais para o aluno, peça que coloque as vogais sobre o desenho 

correspondente. Ganha quem acabar com as fichas primeiro. 

Tabuleiro e Fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


