
 

 
ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

Um auxílio às famílias 
(20/04 a 24/04) 

 
 
20/04 – Segunda-Feira: 
MANHÃ: Brincadeiras livres (nada de celular, tablet ou pc) 
 
TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 
              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Atividades com corda 
Deixe seu filho conheça e se divirta pulando corda, brincando de cabo de guerra ou 
qualquer outra brincadeira que você utilizava quando criança. 
 
 
21/04 – Terça-Feira: 
ATIVIDADES ESPECIAIS – FERIADO 
Verificar sugestões no site da escola: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 
21/04/2020 FERIADO!!! 
 
 
22/04 - Quarta-feira: 
MANHÃ: Contação de História  
Deixe os livros que vocês têm em casa disponíveis, à altura da criança. Incentive seu 
filho a folhear, explorar, ler, inventar histórias a partir das gravuras... 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 
              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Pintura livre 
Disponibilize folhas brancas, tinta guache, pincéis e deixe seu artista usar toda a sua 
imaginação. Depois exponha os lindos trabalhos feitos pela casa. 
Observações:  

1) Nada de desespero se você não tem tinta guache em casa. Acesse o link 
abaixo e aprenda de maneira super fácil! 

Tinta guache caseira - Disponível em:  
http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/ 

2) Não tem pincel? Sem problema. Deixe a criança usar as mãos e dedinhos. 

http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/


23/04 – Quinta-feira: 
MANHÃ: Brinquedo radical  
Se vocês têm uma pequena área em casa, usem e abusem de bicicletas, patinetes, 
skates, patins e afins. 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 
              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Especial turma da Mônica 
Quem não gosta de se divertir com as bagunças da Mônica e sua turma? Assistam 
ao especial Turma da Mônica e divirtam-se mais uma vez! 
 
Maratona com a turma (parte 1) 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dTEDhPwmxKw&t=32s 
 
 
24/04 – Sexta-feira: 
MANHÃ: Brincadeiras livres (nada de celular, tablet ou pc) 
  
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 
             
             16h – Piquenique na varanda 
Preparem algumas guloseimas, biscoitinhos, suco e frutas. Estendam uma toalha no 
chão, sentem-se juntinhos (todos da família) e façam um delicioso piquenique. 
 

 
Bom trabalho a todos e divirtam-se! 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Faria 
Coordenadora da Educação Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=dTEDhPwmxKw&t=32s

