
 

 

 

 
 

                           

Queridos alunos, 

Não tentem ser melhores do que 

ninguém, mas sim melhores do que 

já são! 

Esperamos vocês nas nossas 

salinhas online! 

Beijão! 

Pró Lore e pró Ríviam 

----------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 08 DE MARÇO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

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

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

Sala do G4A 

8h00 às 9h20 – Prós Camila, Ríviam, Natália 

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

14h às 15h20 - Prós Camila, Lorena, Ananda 

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 
 



Área do Conhecimento: Linguagem 

ATIVIDADE: Nome 

 

OBJETIVO: Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagem e Sociedade 

OBJETIVOS: Valorizar a figura da Mulher. Conhecer objetos que as mulheres 

costumam usar. Homenagear a mamãe no dia da Mulher. Desenvolver o desenho da 

figura humana. 

 Dia internacional da mulher! 

 Conversar com o Grupo sobre o dia da mulher. Apresentar o vídeo, Quintal da 

cultura https://www.youtube.com/watch?v=qZSoW8PP2q0. Perguntar ao grupo 

sobre as mulheres da família. 

 Separar com a família alguns objetos que as mulheres costumam usar e explorar o 

tema. 

 Conversar como cada objeto ou vestimenta é usado. 

 Questionar: Quais as mulheres da sua casa? 

 Conversar o motivo da importância da mulher na sociedade, em linguagem simples 

para a idade. 

 Apresentar a data de hoje para a criança visualizar, explorando o calendário. 

 Agora, vamos fazer uma arte bem linda para a nossa mamãe em homenagem ao dia 

da mulher? 

 Usar uma foto do rosto da mamãe recortado ou círculo feito previamente de papel 

para a criança desenhar a mamãe e completar a cena com flores, corações, etc. 

 O que podemos dizer para a mamãe?  

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

 

Área do Conhecimento: Artes/Linguagem 

 

ATIVIDADE: Letra do nome 

 

OBJETIVO: Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interesses e necessidades em situações diversas. 

 

 Abrir o livro na ficha 3, escrever seu nome na atividade. 

https://www.youtube.com/watch?v=qZSoW8PP2q0


 A criança deverá escolher um dos materiais disponíveis (pode ser: papel picado, 

lantejoulas, retalhos de tecidos, pequenos pedaços de E.V.A., barbante colorido, 

etc.)  

 Oriente-a a passar a cola em uma letra por vez e, em seguida, colar o material 

escolhido. 

 

Teatro: 8h40 às 9h – 14h40 às 15h 

No “Mundo” dos Palhaços 

Bom dia Cara de Pia! Boa Tarde cara que arde! 

No dia 27 de março é comemorado o dia Mundial do Teatro  e neste mesmo dia é 

também o dia do Circo, um espaço levantado por armações desmontáveis, coberto por 

lona, sendo que na parte interna são montados arquibancadas, camarotes e, ao centro, 

o picadeiro. 

No circo são realizados shows e espetáculos, são apresentados vários números 

divertidos e impressionantes, como palhaços, acrobatas, equilibristas, contorcionistas, 

mágicos, etc. Você já foi em algum Espetáculo de Circo? Já viu muitos palhacinhos? 

Nas nossas aulinhas de Teatro, durante este mês de Março, estaremos vivenciando o 

“mundo” dos Palhaços com o Projeto Palhaçaria! Ao final do mês cada criança terá 

criado o seu próprio palhaço e teremos muita festa e alegria em uma Vivência Teatral 

“ Todos os Palhaços do Mundo” no dia 29 de Março. 

Hoje no nosso encontro on-line iremos embarcar um bocadinho mais no universo dos 

Palhacinhos e aos poucos vamos criando os nossos palhaços!  

Deixo disponível alguns vídeos deste mundo Palhaçal!!!  

Até já cara de cajá! 

Tchau cara de Nescau! 

Palhaçaria https://www.youtube.com/watch?v=SlhGj_DpfKo&t=40s 

Palhaço Chopin – O Maestro 

https://www.youtube.com/watch?v=13Vrf-Sr4vc 

Patati Patata 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SlhGj_DpfKo&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=13Vrf-Sr4vc
https://www.youtube.com/watch?v=tvDZbnDNolM


English time: 9h às  9h20 - 15h às 15h20  

 
Monday, March, 08th, 2021 

Good Morning! 

How are you today?  

Today is the International Women's day! 

Isso mesmo o dia Internacional da Mulher, vamos aprender um pouco mais sobre esse 

dia tão especial?  

E em homenagem a todas as mulheres do mundo vamos fazer uma linda arte para 

presentear as Women da sua vida! 

 

Materiais:  

Papel 

Palito de picolé (graveto) 

Tinta 



OFICINA: Jogando e aprendendo os números! 

 Você vai precisar de uma bandeja de ovos, massinha 

e dois dados. Solicitar que as crianças façam 

inicialmente bolinhas de massinha e explicar a 

brincadeira. A pró pode fazer umas rodadas com seus 

dados para todas as crianças colocarem bolinhas na 

quantidade indicada na sua bandeja de ovos. Variação: 

Uma criança de cada vez que lança um ou dois dados 

e todos devem colocar as bolinhas de massinha, seguindo a quantidade. 

PARA NOSSA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA AMANHÃ, VAMOS PRECISAR DE 

ALGUNS MATERIAIS. DEIXE SEPARADINHO PARA NOSSA DIVERSÃO! 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

- Balde; 

- Bolas de meias; 

- Vassoura ou rodo; 

- Brinquedos da escolha dos alunos; 

- Travesseiros. 

 


