
  
                          Queridos alunos, 

Páscoa é tempo de paz e de agradecermos 

tudo que temos! Sei que estamos passando 

por um período que queríamos estar mais 

pertinho um dos outros, mas, logo tudo isso 

vai passar e estaremos juntinhos novamente. 

Aproveitem bastante mamãe e papai e quem                                            

mais estiver com você neste período! 

 

Feliz Páscoa e um beijão com um gostinho de chocolate!!! 

Pró Lore e pró Ríviam 

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

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 29 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: Artes/Linguagem/Sociedade 
ATIVIDADE: Páscoa 

OBJETIVO: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 

 História Um mundinho para todos 

https://www.youtube.com/watch?v=zopZWnBBSsM - Reforçar a discussão sobre as 

diferenças entre as pessoas e as características de cada família. 

 Observar as imagens e conversar sobre as famílias da página 26 

 Junto com a família, vocês irão visitar álbuns da família. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Artes 

ATIVIDADE: Ovo de Páscoa 

 

OBJETIVOS: Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as 

pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar 

e agir. 
 

 Para esta atividade vamos precisar de algodão, pregador e tinta. 

 Vamos pintar um ovo de Páscoa? 

 Use sua criatividade e faça uma linda pintura. 

 

 

Teatro: 8h40 às 9h – 14h40 às 15h 

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? 

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


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! 

 

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

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 ajudá-la a 

encontrar o Coelhinho da Páscoa! 

Vamos encerrar dançando? https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8

