
 
Nunca deixe de sonhar. Os sonhos enchem nossas vidas de alegria e de 

esperança. 

 

Beijinhos 

 Pró Rivi e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

 

DATA: 09 DE NOVEMBRO 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. 

Área do Conhecimento: Sociedade 

ATIVIDADE: Espaço público: Museu 

 

OBJETIVO: Conhecer a importância dos museus para preservar nossa cultura e 

para divertimento e aquisição de novos conhecimentos. 
 

 Iniciaremos a unidade 8 do livro Prosinha com uma atividade introdutória ao tema 

“museu”. É importante tratar essa instituição como espaço público, rico em variedade, 

já que há museus de diversos tipos, com diversos acervos: de história, de arte, de 

ciência, temáticos, etc. Além disso, os museus são espaços que podem propiciar tanto 

 



aprendizado quanto diversão, como é o caso do museu Catavento Cultural, localizado 

na cidade de São Paulo e retratado na imagem da ficha 155. 

 No decorrer do trabalho com o tema, é importante evidenciar algumas funções dessa 

instituição: colher, guardar, conservar, preservar, estudar, pesquisar e expor 

documentos e objetos de diversas naturezas para resguardar a memória cultural e 

social de diversas sociedades, assim como desenvolver o sentimento de pertencimento 

a uma sociedade e a capacidade reflexiva analítica de seus visitantes. Aprecie a 

imagem com as crianças e instigue-as a se expressar livremente, ajudando-as a 

perceber os detalhes. 

Pergunte a elas que lugar é esse e qual é o tema que imaginam ser tratado pelo museu 

Catavento Cultural. Em seguida, conte-lhes sobre ele. 

MUSEU CATAVENTO CULTURAL 

O Catavento é um museu interativo e foi criado pelas Secretarias da Cultura e da 

Educação do município de São Paulo. Inaugurado em 2009, tem como intuito se dedicar 

às ciências e à sua divulgação. Está localizado no Palácio das Indústrias, no bairro do 

Brás, em São Paulo, e tem como público-alvo crianças e jovens. O espaço é amplo e 

conta com quatro seções: “Universo” (Astronomia, Aventura no Sistema Solar e Terra), 

“Vida” (Borboletário, Dinos no Brasil, Do Marco ao Homem, Mundo das Abelhas, Viagem 

ao Fundo do Mar e Arte Rupestre), “Engenho” (Engenho e Se Liga no Lego) e 

“Sociedade” (Alertas, Ecologia, Estúdio e TV, Jogos do Poder, Matéria, Nanotecnologia 

e Mundo do Perfume). Todas as seções e subseções contam com desdobramentos. Para 

saber mais, acesse o link! https://www.youtube.com/watch?v=jnTiSxjs8vc  

Área do Conhecimento: Linguagem\Natureza/ Sociedade 

ATIVIDADE:  Mendel 25 anos! 

OBJETIVO:  Expressar seus sentimentos pelo colégio. Completar o desenho do 

próprio corpo. 

 

Eu amo o meu colégio Mendel porque… 

 

Coletar falar das crianças sobre a escola. Entregar imagem do rosto para completar o 

corpinho com desenhos. 

 

Vamos rever o alfabeto? Ver link: https://www.youtube.com/watch?v=JNA4-mjSf00  

 

Atividade de casa:  Letras do alfabeto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jnTiSxjs8vc
https://www.youtube.com/watch?v=JNA4-mjSf00


English time:  
 

Good Morning 

 

Hoje vamos continuar nosso desenho sobre o que gostamos de aprender na escola. Vamos 

decorar esse desenho com papéis coloridos. A teacher trouxe alguns e vai ajuda-los a 

decorar seu desenho! 

 

Movimento – 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: 

- Não será necessário. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

- ALONGAMENTO:  

- Faremos um rápido alongamento, trabalhando desde os membros superiores, 

inferiores e tronco. 

 

- ATIVIDADES: 

1. Exercícios e atividades motoras; 

2. Brincadeira “Dica“. 

 
 

 


