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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

Um auxílio às famílias (03/08 a 07/08) 

 

Querida família!  

Enquanto o mundo lá fora está estranho, por aqui estamos pensando em 

algumas atividades para brincar dentro de casa durante o isolamento. Elas privilegiam a 

criatividade da criança e não requerem materiais muito elaborados. 

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! 

 

 

03/08 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Pique-esconde 

Você é bom em se esconder? Então é hora de mostrar. Chame toda a sua família para 

esta brincadeira. Escolham alguém para contar e caprichem no esconderijo. Boa sorte! 

 

 

04/08 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Corrente de histórias 

O primeiro participante diz “era uma vez” e lança uma bola leve para outro jogador, 

que deve continuar a história da maneira como preferir. Algum ouvinte, de fora do jogo, 

anota tudo no papel para que todos possam ler e rir juntos depois. 

É sempre muito divertido! 

 

 

05/08 – Quarta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

 

              16h – Contação de história +pintura 

Existem muitas opções de livros no nosso site. O hábito de ler e ouvir histórias é muito 

saudável e extremamente importante para a nossa saúde e desenvolvimento. Por isso, 

vá ao site da escola (ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA), 

escolha um livro bem legal e, em família, façam a leitura dele. 

Depois, utilize lápis de cor, giz de cera ou tinta para fazer uma linda ilustração da sua 

parte preferida da história. 
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06/08 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Elefante colorido 

Essa brincadeira é muito fácil e muito divertida. Basta alguém dizer a cor do elefante 

e todos os outros participantes deverão correr para tocar em algum objeto da mesma 

cor. Estão prontos? 

Obs.: Se vocês não se lembram como brincar, assistam aos vídeos e inspirem-

se! Disponíveis em:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=inLS2pz62Gw 

2. https://www.youtube.com/watch?v=aJfzf3NvbVQ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=IYAR0GfNFy4 

 

 

07/08 – Sexta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Cantigas de Roda 

Agosto é o mês do Folclore. Por isso, a sugestão de hoje é brincar e cantar ao mesmo 

tempo. Isso é possível com as cantigas de roda.   

Os participantes formam uma roda, de mãos dadas, e cantam melodias folclóricas, 

podendo executar ou não coreografias (fica a seu gosto!) 

Algumas sugestões de cantiga de roda podem ser encontradas nesse vídeo 

maravilhoso, do Palavra Cantada. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Q8ou8bcWITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 
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