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

9h20 às 9h30 – Intervalo 

9h30 às 9h50 – Portfólio/Oficina 

 

Sala do G4B 

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

15h20 às 15h30 – Intervalo 

15h30 às 15h50 – Portfólio/Oficina 

 

Área do Conhecimento: Matemática/ Linguagem/ Sociedade 

ATIVIDADE: Associação 

 

OBJETIVO: Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, 

o depois e o entre em uma sequência. 

 



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

 Quantos ovos o coelhinho está trazendo? Agora, você irá desenhar no caderno de 

desenho os 3 ovos. 

 Quantos precisaria desenhar para completar 10 ovinhos? Desenhe-os! Depois, deixe-

os bem coloridos!!! 

 

Área do Conhecimento: Linguagem/Artes 

ATIVIDADE: Páscoa 

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

diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 

 Vamos fazer um coelhinho da Páscoa com rolo de papel higiênico vazio? 

 Assista ao vídeo de pró Riviam e capriche! 

 Durante a produção, tirar fotos e publicar no nosso classroom. 

 

Educação Física: 8h40 às 9h - 14h40 às 15h 

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. 

 

English time: 9h às 9h20 - 15h às 15h20 - Ver aula no Classroom. 
 

Good Morning 
 
Hoje vamos fazer um Easter Bunny. Vamos papel branco, um rolo de papel higiênico, 

tesoura, cola e material de colorir. 
 

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. 


