
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDE DE NÓS 

QUEM JÁ FOI OU AINDA É CRIANÇA 

QUE ACREDITA OU TEM ESPERANÇA 

QUE FAZ TUDO PARA UM MUNDO MELHOR... 
IVAN LINS. 

 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

DATA: 22 DE MARÇO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

 

Para participar de nosso encontro on-line é necessário entrar com o e-mail 

institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

10h às 11h10 - Sala do G3A – Prós  Ríviam, Camila, Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade, Artes. 

 

OBJETIVOS: Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 

desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. Utilizar diferentes fontes sonoras 

disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. 

Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras.  

 



 ATIVIDADE:  Hoje é dia da água. Você sabia que a água é muito importante e 

que precisamos dela para viver? Para que você e sua família usam água? Ouvir às 

crianças. Conversar também sobre a água potável, própria para beber e os locais 

que encontramos esse tipo de água. Assistir ao vídeo Olha a água: 

https://www.youtube.com/watch?v=m67D0BZxocY 

  

Conversar sobre os cuidados e a importância de economizar a água: não tomar banhos 

demorados, manter sempre as torneira bem fechadas,  evitar molhar as plantas com 

a mangueira, dentre outros.  Os animais também precisam de água para viver. Que 

acha de fazermos uma arte bem bonita de peixinhos na água? Você vai precisar de 

triângulos coloridos para formar os peixes, papel ofício, tinta e pincel azul para 

fazer a água. Vídeo: Peixe Vivo! 

 ( ver link)https://www.youtube.com/watch?v=sWpE5kPhUX8 

 

 Para finalizar a aula escutar a canção da turma da Mônica Economizar água: 

https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY 

Poste as fotos e vídeos das atividades... A pró vai amar!!! 

  

 INGLÊS:  

Good Morning! 
 

Essa semana será nossa semana de Artes. 

Vamos fazer muitas coisas diferentes. 

Hoje vamos utilizar massa de macarrão ( spaghetti)  e tintas coloridas. 

Vamos espalhar a massa em um papel branco e vamos pintar. Pode ser com pincel, 

rolinho ou mesmo uma esponja. Pode usar todas as cores. Quando terminar deixe 

secar. 

TEATRO: 

Brincando de Ser Palhaço- O Ensaio 

 

Hoje, no nosso encontro on-line, teremos a presença de minha amiguinha Julieta! Ela 

está tristinha, sabe? E vai contar tudo para vocês... Vamos combinar em segredo, 

uma surpresa para ela ficar animada?  

 

Vamos brincar de ser Palhaço? Qual número de circo o seu palhaço mais gosta de 

fazer? Se equilibrar numa corda bamba? Equilibrar copos? Mágica? Dança e 

https://www.youtube.com/watch?v=m67D0BZxocY
https://www.youtube.com/watch?v=SlfpR8IgQeY


contorcionismo com o Bambolê? Contar piadas ou charadas? Cascataria- tomar 

tombos? Dançar? Malabares com limão? 

 

OBS: Família, na nossa próxima aula de teatro, dia 29/03/21 segunda-feira, faremos 

a vivência teatral “Todos Os Palhaços do Mundo”. Se puder no horário da aula, ou na 

preparação, fotografe e/ou filme a criança com seu figurino, adereço e maquiagem e 

poste no classroom. Adoraria mandar um recadinho, como também, se autorizar, 

postar no site do colégio. 

 

Nosso combinado é neste dia, cada criança estar vestida do seu/sua palhaço/palhaça 

e apresentar um número escolhido (habilidade do seu palhaço). Durante este mês as 

crianças tiveram contato com vídeos e imagens de vários palhaços possibilitando 

ideias para este momento de criação que será livre. As roupas, acessórios e 

maquiagens devem ser improvisadas pelas crianças, com o que tiverem em suas casas. 

Se divirtam auxiliando-as nesta “busca”! 

Sugestões: peças de roupa da criança, do irmão/irmã mais velho, do papai ou mamãe, 

estampado com liso, florido com listras, sobreposições, gravatas, suspensórios, 

coletes, casaquinhos, óculos, laços grandes, perucas, penteados diferentes, chapéu, 

par de sapato diferente um do outro, meias... E claro: narizes (pode ser o de plástico 

para quem tiver ou pintar a pontinha do nariz com batom/ tinta apropriada). Usem a 

imaginação e a criatividade! 

 

Para o número circense escolhido (habilidade de cada palhaço – ver sugestões no 

vídeo), a criança escolherá o que quiser fazer.  

 

Vídeo: https://youtu.be/mPdkkeOi3Yc 

 


