
 

 
ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES 

 
06/04 – Segunda-Feira: 

MANHÃ: Brincadeiras livres 
 
TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 
              15h30min – Hora do lanche 
              16h - Construam aviões, chapéus, bonecos, origamis de papel ou revistas. 
Modelos de origamis disponíveis em: 
http://dicaspaisefilhos.com.br/diversao/brincadeiras/origami-dobraduras-de-papel-
para-criancas/ 
 
 
07/04 – Terça-Feira: 

MANHÃ: Vamos reforçar nosso conhecimento sobre Higienização?  
Vídeos diversos sobre Higiene, muito importantes nesse período em que estamos 
expostos a um vírus tão pequeno, mas tão terrível.  
Algumas sugestões são: 
Vídeo 1: Rap da escova (A Turma do Seu Lobato) 
https://www.youtube.com/watch?v=2erdAuCS8RU  
 
Vídeo 2: Os dentes sujos (Porquinha Rosa, Sapo Zé, Pintinho Amarelinho, Kolela, 
Patinho escovando o dente) 
https://www.youtube.com/watch?v=M9QLv_lPMu8&t=4s 
 
Vídeo 3: Bom banho (Mundo Bita) 
https://www.youtube.com/watch?v=31iBxkTTAfc&t=6s 
 
Vídeo 4: O Banho do elefantinho (Leãozinho Voador) 
https://www.youtube.com/watch?v=743d7sbl88E 
 
Vídeo 5: Hora de lavar as mãos (A Turma do Seu Lobato) 
https://www.youtube.com/watch?v=gUQYpnKniVI 
 
Vídeo 6: CORONAVÍRUS – Ajudar a prevenir (Crianças Inteligentes) 
https://www.youtube.com/watch?v=BKwmCK-jR1k&t=7s 
 
Vídeo 7: Lavar as mãos (Palavra Cantada) 
https://www.youtube.com/watch?v=CaTXgmHyMSk 
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TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
              16h – Peça a seu filho que transmita às pessoas da família o que ele 
aprendeu sobre a importância da higienização frequente e correta. 
 
 
08/04 - Quarta-feira: 

MANHÃ: Esportes radicais – Se vocês têm uma pequena área disponível em casa, 
é dia de explorar bikes, patins, velotrol, patinete... 
Se você não dispõe de espaço, não se preocupe! Basta priorizar algumas atividades 
físicas que possam ser realizadas em qualquer ambiente, como pular corda ou 
brincar de amarelinha. 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
              16h – Cineminha + pipoca  
Algumas ótimas sugestões são: 

1) Os Goonies (1985) 
2) Vida de Inseto (1998) 
3) A fantástica fábrica de chocolates (2005) 
4) Turma da Mônica – Laços (2019) 
5) Monstros SA (2001) 
6) Up: Altas aventuras (2009) 
 
 

09/04 – Quinta-feira: 

MANHÃ: Brincadeira livre (Bonecas, carrinhos, futebol...) 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
              16h – Oficina de Culinária: Muffin de Misto Quente (Receita do Muffin em 
anexo - página 4) 
 
 
10/04 – Sexta-feira: 

MANHÃ: Bolinha de Sabão 
Sua solução de bolhas acabou? Não tem problema. Faça uma solução de bolhas 
especial, da seguinte forma: 
 
Misture sabão e a água.  
As bolhas podem ser feitas usando qualquer tipo de sabonete líquido que você tenha 
em casa. Alguns fazem bolhas que duram mais do que outros, então experimente 
com diferentes tipos até encontrar um que você goste. Basta misturar uma parte de 
sabonete líquido e 4 partes de água em uma jarra, xícara ou tigela.  
O detergente líquido de lavar pratos, é uma ótima base para as bolhas e é algo que 
você provavelmente já tem em mãos. 



Para melhorar sua solução, adicione um pouco de açúcar, xarope de milho ou amido 
à mistura. Isso deixa as bolhas um pouco mais grossas, o que faz com que elas 
durem mais. 
E para deixá-la mais bonita, se quiser, coloque alguns ingredientes decorativos 
divertidos. Você pode usar glitter, pétalas pequenas de flor e outros ingredientes 
minúsculos. 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

             15h30min – Hora do lanche 
             16h – Jogos diversos: Vale quebra-cabeça, jogo da memória, boliche 
caseiro, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muffin de Misto Quente 

 

 
 
Ingredientes: 
 

• 3 fatias de pão de forma sem casca. 
• 5 fatias de queijo mozzarella. 
• 5 fatias de presunto. 
• 1 colher (café) de orégano. 
• 2 ovos. 
• ½ lata (ou caixinha) de creme de leite sem soro. 
• Sal, pimenta-do-reino e salsinha a gosto. 

 

 
 
 
Modo de Fazer: 
 
Pique o pão em cubos. Corte em pedacinhos o presunto e a mozarela e junte ao pão. 
Misture os ovos com o creme de leite e o orégano. Tempere com sal, pimenta-do-
reino e salsinha. Junte aos demais ingredientes. Se não tiver forma como a minha, 
coloque em forminhas para cupcake ou forminhas de empada. Leve para assar em 
forno preaquecido em 180ºC por aproximadamente 10 a 20 minutos (depende do 
seu forno). 
Rendimento: 6 unidades. 
Para ver essa receita em um vídeo, acesse: https://youtu.be/7aRVz69elRA  
 

 Fonte: Panelaterapia - https://panelaterapia.com/2016/06/muffin-misto-quente.html 
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