
 
 

 
 
 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

 

DATA: 30 DE MARÇO DE 2021 – TERÇA-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, Daniel, Natália 

11h10 às 12h- Sequência Didática. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade, Linguagem e Matemática 

OBJETIVOS: Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Comunicar-se com os colegas e os 

adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. Dialogar com crianças e 

adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. 

ATIVIDADE: Vamos conversar sobre as coisas que temos na páscoa, símbolos, 

alimentos. Assistir ao vídeo da música Coelhinho da Páscoa. (Ver link)  

https://www.youtube.com/watch?v=nS-yJupHhOc 

 

Conversar sobre o corpo do coelhinho. Como ele é? Como ele nasce? E seu corpo?  

https://www.youtube.com/watch?v=nS-yJupHhOc


Hoje vamos fazer um ovo de páscoa bem colorido e alegre. Para essa 

pintura você vai precisar de algodão e prendedores de roupa (que 

servirão como instrumento para pintar, espécie de pincel) e tinta 

colorida use os prendedores com uma bola de algodão preso na ponta 

para bater no papel, buchando, formando bolinhas coloridas no seu 

ovo que deve ser desenhado bem grande num papel, recortar e colar 

em papel colorido (carmo ou criative). 

 

INGLÊS:  

Good Morning 

 

Hoje vamos fazer um Easter Bunny.Vamos usar tinta, papel branco, um rolo de papel 

higiênico e material de colorir. 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVO: 

- Permitir aos alunos, nesse período de aulas à distância, realizar atividades que os 

façam usar a sua criatividade, realizar movimentos simples e específicos e a construir 

novas possibilidades de movimentos e brincadeiras. 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 

- 5 folhas de papel em branco; 

- hidrocor; 

- tesoura sem ponta. 

 

 

 

 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO: 

 

Atividades: 

 

● Pula Coelho: 

Iremos desenhar um triângulo, um quadrado, um círculo e retângulo, cada forma 

geométrica em uma folha. Quando o professor falar: pula coelha e disser uma forma, 

a criança terá que ir pulando até a forma geométrica dita pelo professor. 

 

● Montando o Coelho: 

Iremos desenhar um coelho, cada criança da sua forma. Depois vamos recortar, 

fazendo assim um quebra-cabeça. Terminado, teremos que montá-lo no menor tempo 

possível. 

AMANHÃ, 31/03, SERÁ O NOSSO GRUPÃO. OBA!! 

Vamos comemorar a semana da Páscoa com um dia diferente. A Páscoa é alegria, 

cor, partilha, solidariedade e amizade. Por isso, participe usando sua roupinha 

branca, pintura de rosto, adereços para tornar o dia muito especial! 

Para o nosso grupão: 

- Faremos um lanche “coletivo” de Páscoa.  

 

Sugestão: 

Arrume o lanchinho com suco, pãozinho, fruta preferida. 

- Uma orelha de coelho feita de papel. Clique no link para ver modelo. 

- Algodão, papel picado e cola.  

Estaremos todos em nosso auditório virtual. O link será enviado no classroom. 

 

 


