
 
 
 

 
 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

 

DATA: 29 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: Linguagem, 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. 

 

ATIVIDADE:  Vamos Assistir e brincar com a música coelhinho da Páscoa?  (Ver LINK) 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0. Depois converse com a pró sobre a 

quantidade de ovos e cores que aparecem na canção. Vamos desenhar um ovo azul, um 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0


amarelo e outro vermelho.  Conversar com a criança que a Páscoa é uma época de amor, 

de ficar junto à família, de esperança. Depois, um  adulto vai escrever de lápis ( COM 

LETRA GRANDE) com cola colorida e a criança deve passar o dedo, fazendo o 

movimento de cada número. Oba, vamos fazer um coelhinho com carimbo das mãos. Um 

adulto vai pintar sua mão com tinta e pincel, preferencialmente branca, juntando os 

dedinhos (como a pró mostrar) para que apareçam orelhas de coelho e carimbe no papel 

de cor viva (criative ou carmo). Depois pinte com pincel a parte interna da orelha e o 

fucinho, espere secar e faça a carinha do coelho com hidrocor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Que tal brincar de coelho sai da toca aí com sua família e enviar um vídeo para a pró 

mostrar na nossa aula? 

 

INGLÊS:  

 

Good Morning!! 

Estamos nos aproximando da Páscoa não é mesmo? 

It’s Easter Time! 

Hoje vamos fazer uma caça ao Easter Bunny com a Teacher. Se prepare para ajuda- la a 

encontrar o Coelhinho da Páscoa! 



TEATRO: 

Vivência Teatral: “Todos Os Palhaços do Mundo.” 

Hoje tem Espetáculo? Tem Sim Senhor! 

Hoje tem show de palhaços? Tem Sim Senhor! 

E a surpresa pra quem é? 

Pra nossa amiga Antonieta ué! 

“Chegou, Chegou, tá na hora da Alegria  

O Circo tem Palhaço, tem, tem todo dia”!! 

 

Vamos fazer o nosso Show de Palhaços para Antonieta! Todos Preparados? Narizes nos 

lugares? 

Então... Com vocês OS NOSSOS PALHACINHOS E NOSSAS PALHACINHAS DO 

MENDEL direto para o MUNDO TODO! 

AH! Que tal fotografar ou filmar nossos palhacinhos e palhacinhas na hora da nossa 

“Vivência Teatral” e postar pra gente em  “Atividades de Teatro”?Ueba! 

 

 

 


