
 

 
     

SEMANA 12 
JARDIM I 

Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31 

Semana 12-  
Atividade: Dia do 
circo. 
 
Hoje é um dia 
especial, é o dia de 
brincarmos com 
algumas coisas do 
circo! 
 
Primeiramente, 
escute e dance a 
música “Circo da 
alegria”, disponível 
em:  
https://www.youtube.c
om/watch?v=tvDZbnD
NolM 

 

 

 

 

 

 

 

Após ouvir a música, 
brinque de 
“Equilibrista”. 

 

Equilibrista: 

 

Com a ajuda da 
mamãe ou do papai 
faça uma linha de 
mais ou menos 2 
metros no chão com 
fita crepe, barbante 
ou um material que 
tenha em sua casa. 

 

Após o caminho do 
equilibrista estar 
pronto é hora de 
começar! 

Equilibre um objeto 
sobre a sua cabeça, e 
o desafio é andar com 
um pé na frente do 
outro sem deixar cair 
o objeto da sua 
cabeça. 

 

Dance e escute a 
música “O circo”, 

Semana 12- 
Como a água vira 
chuva?  
 
Você já parou para 
pensar em como a 
água vira chuva?  
Para aprendermos, 
assista ao vídeo 
“Como a água vira 
chuva”, disponível 
em:  
https://www.youtube.
com/watch?v=WpOk
Q7ayUxQ 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por fim, para 
aprendermos mais 
um pouquinho sobre 
como a água vira 
chuva faremos uma 
experiência! 
 
Para ela você irá 
precisar de: 
Um recipiente 
grande; 
Água; 
Um recipiente 
pequeno (que caiba 
dentro do recipiente 
grande); 
Filme plástico; 
Pedrinhas. 
 
Orientação: 
Primeiramente você 
irá colocar a água 
no recipiente maior. 
Após isso, irá 
colocar o recipiente 
menor dentro do 
maior no centro. 
Coloque o filme 
plástico tampando o 
recipiente maior. Ao 
centro dele, coloque 

Semana 12- 
Atividade: Cinema 
em casa. 
 
Cinema é tudo de 
bom! Peça ajuda 
da mamãe ou do 
papai e faça uma 
deliciosa pipoca 
para acompanhar 
o filme, e o filme 
de hoje é: 
 
“Divertidamente”. 
 
Você pode 
encontrar o filme 
no Youtube no 
seguinte link:  
 
https://youtu.be/Rd
2aQOn4Vf0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Pode encontrar 
também na 
plataforma da 
Netflix, no seguinte 
link: 
https://www.netflix.
com/br/title/800306
84  
 
 
 
 
 

 
Após assistir o 
filme, faça um 
desenho de como 
você imagina que 
sejam as suas 
emoções, como a 
alegria, tristeza, 
raiva, medo e o 
nojinho.  
 

Semana 12- 
Atividade: Era uma 
vez- Podcast 
 
Para a realização 
desta atividade, 
ouça, com os olhos 
fechados, o 
podcast “O príncipe 
sapo”, disponível 
em:  
https://www.youtub
e.com/watch?v=eL
YE6GMQRq8  
 

 
 
Após ouvir a 
história, responda 
algumas perguntas. 
1. Onde a 
princesinha ia e se 
sentava nos dias 
quentes?  
2. Qual era o objeto 
favorito da 
princesinha? Onde 
ele caiu? 
3. Quem apareceu 
quando a 
princesinha estava 
chorando? 
4. O que o sapo 
pediu para a 
princesinha em 
troca de pegar o 
objeto que ela 
perdeu? 
5. Quem apareceu 
no castelo da 
princesinha no dia 
seguinte? 
6. A princesinha 
cumpriu a 
promessa que fez 
para o sapo? 

Semana 12- 
Atividade: 
Culinária e Picnic. 
 
Hoje será um dia 
muito divertido, 
iremos preparar 
lanchinhos para 
um picnic super 
especial com sua 
família.  
 
Seguem algumas 
receitas para 
preparar para o 
picnic. 
 
Pão de queijo 
 
Ingredientes: 
500g de polvilho 
azedo 
1 copo de água 
1 copo de leite 
½ xícara de chá de 
óleo 
2 ovos 
100g de queijo 
parmesão ralado 
Sal a gosto. 
 
Modo de preparo: 
Em uma panela, 
ferva a água e 
acrescente o leite, 
o óleo e o sal. 
Adicione o 
polvilho, misture 
bem e começe a 
sovar a massa 
com o fogo 
desligado. Quando 
a massa estiver 
morna, acrescente 
o queijo parmesão, 
os ovos e misture 
bem. Unte as 
mãos e enrole as 
bolinhas de 2cm 
de diâmetro. 
Disponha as 
bolinhas em uma 
assadeira untada 
com óleo, 
deixando um 
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disponível em:  

https://www.youtube.c
om/watch?v=xTCnT4F
V5yE 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, faça um 
desenho das coisas 
que você mais gosta 
no circo! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

as pedrinhas, para 
fazer um peso. 
Coloque a sua 
experiência no sol, 
e deixe lá por 
algumas horas. 
Conforme o dia for 
passando, você irá 
notar gotinhas de 
vapor no filme 
plástico, e ao fim da 
experiência irá notar 
que gotinhas de 
água foram para 
dentro do recipiente 
menor, que estava 
seco. 
 
Você irá encontrar 
mais detalhes da 
experiência no 
seguinte vídeo: 
https://www.youtube
.com/watch?v=Qae
eOFT31eU 
 
 
 
 
 
 

 
 
Não se esqueça de 
ir observando sua 
experiência ao longo 
do dia!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. O que aconteceu 
quando a 
princesinha jogou o 
sapo contra a 
parede?  
 
 
 
 
 
 

espaço entre elas. 
Asse em forno 
médio, 
preaquecido, por 
cerca de 40 
minutos.  
 
Brigadeiro 
 
Ingredientes: 
1 cx de leite 
condensado 
3 colheres (sopa) 
de chocolate em 
pó 
1 colher (sopa) de 
manteiga 
 
Modo de preparo: 
Em uma panela 
coloque o leite 
condensado com o 
chocolate em pó e 
a manteiga. 
Misture bem e leve 
ao fogo baixo, 
mexendo sempre 
até desprender do 
fundo da panela. 
Retire do fogo, 
passe para um 
prato untado com 
manteiga e deixe 
esfriar. Com as 
mãos untadas, 
enrole em 
bolinhas, se 
desejar, passe-as 
no chocolate 
granulado. 
 
Você pode 
preparar também 
um delicioso suco 
e uma receita 
especial que a 
mamãe ou o papai 
saiba fazer. 
 
Ao terminar o 
preparo dos 
lanchinhos, 
escolha um lugar 
especial para o 
picnic com sua 
família, colocando 
uma toalha e o 
que desejar para 
tornar o picnic 
mais especial. 
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NÃO SE 
ESQUEÇA DA 
NOSSA AULA NO 
ZOOM!  
É toda sexta feira, 
ás 15h! 
 
Nome: Aula do 
Jardim 1 
Horário: 15h00 
 
Link zoom 
https://us04web.zo
om.us/j/250145315
3?pwd=OU1XeFp
PSVN3TlhPQmhq
Q0pNWjBmdz09 
 
ID: 250 145 3153 
Senha: interagir 
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