
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Dona Francisca 

Secretaria de Educação 

Rua 7 de Setembro, 756 – CEP 97.287-000 CNPJ 87.488.938/0001-80 Fone: 55 32681385 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES GEOPARQUE  

ESCOLA: E.M.E.I. DENTE DE LEITE 

TURMA: Todas as turmas da escola: Berçário I e II, Maternal I e II, Pré A 

PROFESSOR: Jocelaine Fagundes, Joelma Puntel Pereira, Graziela Diane Ullrich 

Guarienti, Tailine Pretzel Karsburg, Diane Teresinha de Lima de Morais. 

MONITOR (caso tiver): Micheli Montagner Missio, Nádia Pesarico, Tatiane 

Kleinpaul, Daniela Menezes Ribeiro e Betina Schio. 

PERÍDO DA ATIVIDADE: Abril, maio. 

 

DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

COMO A ATIVIDADE 

SE DESENVOLVEU 

QUAIS OBJETIVOS 

FORAM ALCANÇADOS 

COM A ATIVIDADE 

 

 

 

 
O sentido da Páscoa para 

cada família 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades foram 

desenvolvidas através: 

- Vídeos das professoras 

falando da Páscoa para seus 

alunos. 

- Desenvolvimento de 

chamadinha e de um desafio 

virtual com o tema da 

páscoa. 

- Resgate da cultura local, 

com a confecção de uma 

Árvore da Páscoa, 

ornamentação dos ovinhos 

da Páscoa. 

- Confecção do coelho da 

Páscoa. 

 

 

 

 

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, entre outros 

aspectos. 
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DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 

COMO A ATIVIDADE 

SE DESENVOLVEU 

QUAIS OBJETIVOS 

FORAM ALCANÇADOS 

COM A ATIVIDADE 

 

 

 

 
A importância da 

família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As atividades foram 

desenvolvidas através: 

-  Envio de uma foto de um 

momento marcante que 

ficou na memória da família 

e também apenas dos 

integrantes. 

- Atividade de representar 

os membros da família com 

recorte e colagem. 

- Confecção de 

lembrancinhas com o tema. 

- Atividade da lanterna para 

trabalhar o reconhecimento 
das pessoas da família. 

 

 

 

 

 

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 reconhecimento de si 

em seu meio e dos membros 

de sua família, reforçar e 

estimular os vínculos 

afetivos, a linguagem oral, 
corporal e motora, 

criatividade, entre outros 

aspectos. 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

 


