
 
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: 11 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-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:  
 

ATIVIDADE:  Museus brasileiros 

 

OBJETIVO:  Conhecer diferentes museus através de fotos e pesquisa. 

 

Conversem sobre o que é e as funções de um museu, de modo mais aprofundado do 

que anteriormente. Essa instituição, geralmente, não tem fins lucrativos e é aberta 

ao público. Tem como objetivo adquirir, investigar ou pesquisar, preservar, conservar, 

difundir e expor documentos, objetos, exemplares vivos (vegetais e animais), sítios 

e monumentos naturais, arqueológicos, etnográficos e históricos, entre outros, como 

prestação de serviços à sociedade e contribuição para o seu desenvolvimento. 

 



Converse com as crianças sobre como é feita a visita a um museu: como é o lugar, o 

que se pode ou não fazer nele, que objetos existem lá, que regras devem ser seguidas 

(falar baixo, não tocar no acervo, não correr, não fotografar algumas peças com o fl 

ash da câmera ligado, não comer nas dependências do museu, etc.) e que, como os 

combinados da sala de aula, essas regras são essenciais para a convivência em espaços 

públicos. Fale da importância de elaborar um roteiro antes de uma visita a um museu. 

Na ficha 157 do livro Prosinha, proponha às crianças que observem e descrevam as 

imagens de museus brasileiros representados na ficha de atividade e sugira que 

tentem identificar qual é o tema de cada um deles. 

Em seguida, leia as legendas, propondo que acompanhem a sua leitura, que localizem 

a palavra “museu”no texto e a circulem ou pintem com lápis de cor amarelo. 

A cada imagem e legenda estudadas questione-as a respeito das funções dos museus 

representados, perguntando-lhes por que é importante guardar, preservar, 

conservar, pesquisar a respeito de um tema. Estimule-as a se expressar livremente e 

a levantar hipóteses. 

Visite com a turma os sites dos museus representados nas imagens. Se possível, 

projete em uma tela ou parede as imagens para que a sua apreciação possa ser 

realizada coletivamente. 

• Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand: 

<https://masp.org.br/exposicoes>; 

• Museu Nacional – UFRJ: <http://www.museunacional.ufrj.br/>; 

• Vídeo: George vai ao Museu.  

    https://www.youtube.com/watch?v=mSYh563GFXU  

 

Área do Conhecimento: Sociedade e Matemática 
 

ATIVIDADE: Meu Colégio Mendel! 

 

OBJETIVO: Prestar homenagem ao colégio Mendel em seu aniversário. Desenvolver a 

sequência numérica até 25. 
 

Vamos fazer homenagem ao colégio desenhando bolos, coração, escrevendo Mendel 

25 anos para colocarmos no Site. Capriche! A pró vai escrever na lousa com ajuda 

das crianças os números de 1 a 25, relacionando com a idade do Mendel. 
 

Atividade de casa: Sequência numérica até 20 (xerocado) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSYh563GFXU


English time:  

Good Morning 

 

Hoje vamos fazer um porta lápis. 

Vamos utilizar uma lata que pode ser de Leite, Nescau, ou de qualquer outro produto. 

Vamos decorá-la e transformá-la em um Pencil Holder. 

 

Teatro: Ensaio para o Cirmen Palco  

Cirmen - ensaios 
 

Olá minha galera!  

Vamos que vamos que hoje teremos mais ensaio!!!! 

Nosso Cirmen vai ser muito legal, estou gostando de ver a animação e a dedicação de 

vocês!  

 


