
 

 
ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

Um auxílio às famílias 
(27/04 a 30/04) 

 

 
27/04 – Segunda-Feira: 

MANHÃ: Livre 
 
TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 
              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Ilustração de histórias 
Deixe os livros que vocês têm em casa disponíveis, à altura da criança. Incentive seu 
filho a folhear, explorar e escolher uma das histórias para fazer uma linda ilustração. 
 
 
28/04 – Terça-Feira: 

MANHÃ: Livre  
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Maratona em Casa com a Turma 
Disponibilize um balde bem grande de pipoca e deixe que seu filho se divirta com as 
histórias da Turma da Mônica, que também está em quarentena. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M5Mof0JAUI0 
 
 

29/04 - Quarta-feira: 

MANHÃ: Livre  
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Bolinha de Sabão 
Sua solução de bolhas acabou? Não tem problema. Faça uma solução de bolhas 
especial, da seguinte forma: 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M5Mof0JAUI0


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. 
 

 

30/04 – Quinta-feira: 

MANHÃ: Livre. 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Jogos diversos: Vale qualquer jogo que vocês tenham em casa - quebra-
cabeça, jogo da memória, boliche caseiro, cara a cara, bate bate, etc.. 
 
 
01/05 – Sexta-feira: FERIADO 

Vocês trabalharam bem durante toda a semana. Hoje é dia de relaxar e apenas se 
divertir! 

 

 

 

 

 

Tatiana Faria 
Coordenadora da Educação Infantil 

 
 
 
 
 


