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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (22/06 a 26/06) 

 

Atenção família!  

Os horários abaixo são apenas sugestões. Fiquem à vontade para adaptá-los dentro 

da realidade de vocês nesse momento. Usem e abusem dessas atividades, aprendam 

e divirtam-se juntos! 

 

 

22/06 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Dia de Cineminha 

Prepare o balde pipoca e entre, desde já, no clima do nosso Encontro JUNINO On-

line. Comece a semana com esse especial de George, O Curioso. A primeira parte 

trata da Festa Junina. Espero que goste!  

Disponível em:  

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

 

 

 

23/06 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

                       15h30min – Hora do lanche 

                       16h – Missão Impossível 

Estenda barbantes por um cômodo da casa e peça que a criança tente passar pelo 

meio deles sem tocá-los – como naqueles filmes em que o herói não pode deixar o 

alarme disparar. Registre o tempo que ela leva para fazer o percurso e a incentive a 

quebrar seus próprios recordes! 

 

 

 

24/06 – Quarta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Tarde de CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 

Contadores de todo o Brasil estão transmitindo contações ao vivo pelo Instagram 
durante a quarentena. Confira alguns horários disponíveis e se divirtam!  
16h - @samaracontadora 
16h30 - @fafaconta 

https://www.youtube.com/watch?v=gFQrJIHZAyc
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.3artes.com.br%2Fpainel-decorativo-festa-2x1m-george-o-curioso-mod2&psig=AOvVaw0P8WL5xUV_Exj_gkAZDha6&ust=1592801158866000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCYr_eMkuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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25/06 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Uma carta para o FUTURO  

Sugira que a criança escreva uma carta para si mesma no futuro.  
Ela pode contar sua experiência em relação ao isolamento, por exemplo. É uma ótima 
oportunidade de colocar pra fora os sentimentos que ficam escondidos... 
Obs.: 1. A criança que não souber escrever poderá ter ajuda de um adulto e fazer uma 
linda ilustração ao final. 

2. Se quiser aprofundar a sugestão, diga que a carta só deverá ser aberta daqui 
a cinco ou dez anos e guarde-a bem! 
 

 

 

 

 

26/06 – Sexta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Vamos brincar de FORCA? 

Este jogo antigo e muito simples, é super divertido e ainda ajuda as crianças a 

aumentar o vocabulário; além de trabalhar a alfabetização dos maiores. E aí? Vamos 

brincar? 

Um adulto deverá ficar com a tarefa de escrever as palavras e preparar a forca kkkkkk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam! 

Bom trabalho,  

 

 

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fisadorabertolini.wordpress.com%2F2014%2F03%2F20%2F20-brincadeiras-que-precisam-apenas-de-lapis-e-papel%2F&psig=AOvVaw1lRCbKb6dT9UJBMz9aizlQ&ust=1592801770264000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOifzqCPkuoCFQAAAAAdAAAAABAD

