
 

  
 

   

  

 

  

 

 

 

              

 Vamos aproveitar cada momento na escola para fazer novas 

descobertas e aprender de montão!   

Beijocas das Prós Rivi e Lore!                   

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 25 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:  Sociedade, artes. 

 
ATIVIDADE: Sítios Arqueológicos 

 

OBJETIVO: Perceber que a humanidade faz registros de acontecimentos ao longo 

da história. Conhecer um pouco sobre os sítios arqueológicos. 
 

Vamos perguntar às crianças como imaginam que as pessoas registravam 

acontecimentos, pensamentos e sentimentos antigamente. Dependendo das respostas, 

faça perguntas relacionadas a tempos anteriores, como: “E antes disso?”. 

Explique às crianças que, antigamente, os seres humanos registravam acontecimentos, 

pensamentos e sentimentos por meio de desenhos em rochas. Conte-lhes que, no Brasil, 



há várias pinturas rupestres preservadas em sítios arqueológicos. Pergunte-lhes se 

sabem o que são esses sítios, estimulando-as a levantar hipóteses. Sítio arqueológico é 

um local onde são encontrados vestígios de ocupação humana – antiga ou recente – que 

apresentam relevância científica para a compreensão da história da humanidade. Mais 

informações disponíveis em: https://arqueologiaeprehistoria.com/o-que-e-um-sitio-

arqueologico/. Mostre-lhes a imagem rupestre da ficha 170 do livro de atividade e peça 

que contem o que imaginam que a pessoa que a fez queria transmitir. Estimule-as a 

interpretar livremente a figura. Peça às crianças que pensem em algo que desejam, que 

imaginam ou que aconteceu nos últimos dias. 

Em seguida, retome a conversa sobre os sítios arqueológicos do Brasil e explique que 

eles são o registro de que há muito tempo as terras do país são habitadas por seres 

humanos. Aponte no mapa algumas regiões em que são encontrados esses sítios, por 

exemplo, o Parque Nacional do Jaú, na Amazônia, etc. Abaixo, seguem alguns links que 

podem contribuir com informações para as crianças.  

Ver links! http://portal.iphan.gov.br/mg/pagina/detalhes/639 

 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-sao-sambaquis/. 

 

Vídeo: Brincando com o passado no Museu. Ver link! 

https://www.youtube.com/watch?v=27K6PWmbF-M  

 

Área do Conhecimento: Movimento/ Sociedade 

ATIVIDADE: Ensaio/ Finalização de atividades para o Site do Projeto Mendel 25 

anos! 

OBJETIVO:  Ensaiar para o espetáculo, de final de ano, realizando diferentes 

movimentos corporais e coreografias. Realizar algumas atividades pendentes do 

Projeto para o site. 

Vamos ensaiar para o nosso espetáculo Cirmen. E iremos finalizar detalhes que faltarem 

para o site do Cirmen, pintar desenhos que por acaso ainda ficaram incompletos, 

realizar alguma atividade pendente, coletar fotos, assinaturas, etc. 

     OUVIR A MÚSICA SEMENTES DO AMANHÃ. 

     ENSAIO PARA O CIRMEN 

 

 

http://portal.iphan.gov.br/mg/pagina/detalhes/639
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