
 

ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

Um auxílio às famílias 
(04/05 a 08/05) 

 

 
04/05 – Segunda-Feira: 

MANHÃ: Livre 
 
TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 
              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Contação e 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 fazerem um momento de 
contação em família. Depois, juntos, façam uma linda ilustração. 
 
 
05/05 – Terça-Feira: 

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

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Relaxamento em família 
Estamos vivendo dias conturbados e é necessário tiramos um tempinho para relaxar. 
Hoje, escolham um momento para fazerem isso juntos. Como? Coloquem uma música 
tranquila, deitem-se no chão da sala (ou varanda) e, ouvindo a melodia, respirem fundo 
e pensem em momentos bons da vida, em tudo o que já viveram juntos! Se quiserem, 
fiquem à vontade para compartilhar em voz alta uns com os outros. 
 
 

06/05 - Quarta-feira: 

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

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Maratona Turma do CHAVES em desenho animado. Disponível em: 
Um bom recado - https://www.youtube.com/watch?v=OtP31Jyds-U  
A fábrica de brinquedos - https://www.youtube.com/watch?v=Pzs1xJ-KTd4 
A casinha da árvore - https://www.youtube.com/watch?v=pTDuCWhug9M 

https://www.youtube.com/watch?v=OtP31Jyds-U
https://www.youtube.com/watch?v=Pzs1xJ-KTd4
https://www.youtube.com/watch?v=pTDuCWhug9M


07/05 – Quinta-feira: 

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

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Culinária 
Se reúnam e juntos, ponham a mãe na massa preparando uma delícia para lancharem! 
Receita disponível abaixo (página 3) 
BOLO DE CHOCOLATE E DOCE DE LEITE NA CANECA 
 
 
08/05 – Sexta-feira: 

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

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – MASSINHA (atividade livre) 
Não tem massinha e casa? Sem problema! 
Tutorial disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SnklG02Yvw8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Faria 
Coordenadora da Educação Infantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SnklG02Yvw8


Bolo de chocolate e doce de leite na caneca 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ingredientes: 

➢ 3 colheres (sopa) de farinha de trigo 
➢ 2 colheres (sopa) de açúcar 
➢ 2 colheres (sopa) de cacau em pó (ou achocolatado) 
➢ 1/4 colher (chá) de fermento químico em pó 
➢ 1 pitadinha de sal 
➢ 1/2 unidade de ovo batido 
➢ 2 colheres (sopa) de leite 
➢ 1 colher (sopa) de azeite de oliva 
➢ 1 unidade de bala de caramelo (ou 1 colher de doce de leite) 

 
 
Modo de preparar: 

Numa tigela pequena combine a farinha de trigo, o açúcar, o cacau, o fermento 
em pó, o sal, o ovo, o leite e o azeite. Misture bem até combinar todos os 
ingredientes; se desejar, use uma batedeira elétrica para que seja mais simples. 
Em seguida, pegue uma xícara (daquelas grandonas) e coloque dentro dela a 
metade da massa, depois coloque as duas balas (ou o doce de leite) bem no meio 
e cubra com o restante da massa. 
Para assar, leve ao microondas por 1 minuto e 30 segundos na potência máxima. 
Se achar que ainda não está bom, coloque mais 30 segundos.  
Depois é só tirar a xícara do microondas e curtir seu delicioso bolo de chocolate 
com doce de leite. 

 
Dica: Fica uma delícia ainda quente, servido com sorvete. 
 

 


