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RELATÓRIO DE ATIVIDADES GEOPARQUE  

ESCOLA: E.M.E.F. TIRADENTES 

TURMA: Todas as turmas da escola: Maternal, Pré - A, Pré - B, 1º e 2º anos, 3º e 4º 

anos, 5º ano 

PROFESSOR: Diane Teresinha de Lima de Morais, Denise Hollveg Sibert, 

Guilherme da Silva Kieling, Márcia Luciana Gonçalvez, Natana Machado e Silva. 

MONITOR (caso tiver): Daniele e Mônica 

PERÍDO DA ATIVIDADE:  abril e maio 2021 

 

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

COMO A ATIVIDADE 

SE DESENVOLVEU 

QUAIS OBJETIVOS 

FORAM ALCANÇADOS 

COM A ATIVIDADE 

 

 

 

 
O verdadeiro sentido da 

Páscoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades foram 

desenvolvidas de maneira 

remota, buscando resgatar o 

verdadeiro significado da 

Páscoa, independente das 

crenças religiosas. 

Aconteceu a publicação do 

vídeo da prof.ª Natana sobre 

“O verdadeiro sentido de 

Páscoa”. 

A pesquisa em casa sobre 

como cada criança e sua 

família veem o verdadeiro 

sentido Páscoa, registrando 

os sentimentos e 

pensamentos sobre o 

assunto. No qual foram 

enviados, desenhos, escritas, 

áudios, fotografias que 

explicassem o sentido dessa 

data. 

 

Através de devolutivas de 

imagens e vídeos, pode-se 

observar o grande 

envolvimento das crianças e 

suas famílias, em torno de 

ações culturais que 

envolveram o tema.  

Com isso, as crianças 

desenvolveram a habilidades 

como a sua linguagem oral, 

corporal e motora, 

criatividade, sendo também 

transmitido o verdadeiro 

significado da Páscoa, 

propagando os valores, as 

boas ações e as boas 

maneiras, promovendo 

reflexões sobre a amizade 

entre as pessoas e o porquê de 

partilhar, entre outros. 

 



FOTOS  
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Desenvolvendo a afetividade e 

cuidados em família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades foram 

desenvolvidas de maneira 

remota, e presencial.  

A proposta foi a criança 

cuidar de uma mascote no 

caso um ovo, que foi 

escolhido pois se trata de 

algo frágil que devemos 

tratar com cuidado, 

relacionando como devemos 

tratar as pessoas de nossa 

família. Estabelecendo 

assim o compromisso de 

levar seu ‘bebê-ovo” a todos 

os lugares em que forem, 

por um prazo determinado.  

As crianças fizeram 

registros, por meio de fotos, 

vídeos e escritas para os 

maiores. 

 

 

 

Através de devolutivas de 

imagens e vídeos, pode-se 

observar o grande 

envolvimento das crianças e 

suas famílias, em torno de 

ações culturais que 

envolveram o tema.  

Com isso, as crianças 

desenvolveram a habilidades 

como dramatização, noções 

de cuidado, responsabilidade 

e afetividade, estimulou-se a 

união da família em um 

propósito, onde todos ajudam, 

a linguagem oral, corporal e 

motora, criatividade, entre 

outros aspectos.  

 



 

 

 


