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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

Um auxílio às famílias (24/08 a 28/08) 

 

Querida família!  

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

algumas atividades para vocês desenvolverem durante o isolamento. Elas privilegiam a 

criatividade da criança e não requerem materiais muito elaborados. 

Esta semana, estaremos envolvidos na Semana do Brincar. Por esta razão, nossas 

sugestões contemplarão as brincadeiras. Brinquem e divirtam-se bastante juntos! 

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

dentro da realidade de vocês nesse momento.  

 

24/08 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Chicotinho Queimado 

Um dos participantes será o Chicotinho queimado. 

Ele irá esconder um objeto para que os outros o encontrem. Quando alguém se aproximar 

do objeto o Chicotinho queimado vai dando pistas: Diz “Quente” se a pessoa estiver perto 

do objeto, “frio” se estiver longe, “morno” se estiver se aproximando. 

Ganha quem achar o objeto, será a sua vez de escondê-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/08 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Passa anel 

Escolham quem vai ser o passador de anel. O Passador põe o anel (ou outra coisa 

pequena) entre suas mãos, que estarão encostadas uma na outra. Os outros jogadores 

ficam um ao lado do outro, com as palmas das mãos encostadas também como as do 

passador de anel. 

O passador passa as suas mãos no meio das mãos de cada um dos jogadores, deixando 

cair o anel na mão de um deles, sem que ninguém perceba. Quando tiver passado por 

todos os jogadores, o passador pergunta a um deles: "Quem ficou com a anel?". 

Quem acertar, é o novo passador.  

Quem não acertar, paga uma prenda (castigo) que os jogadores escolherem.  

O passador repete a pergunta até alguém acertar. Quem acerta é o novo passador.    
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26/08 – Quarta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Morto-Vivo 

O condutor irá dispor as crianças enfileiradas e, cada vez que falar MORTO, as crianças 

devem se agachar;  quando ele falar VIVO deverão se levantar. 

O condutor deverá ir falando cada vez mais rápido para que as crianças se confundam. 

Quem errar sairá da brincadeira até que fique apenas o vencedor. 

Depois a brincadeira recomeça. 

 

 

27/08 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Estátua 

Para essa brincadeira é bom ter mais de 3 pessoas. Você vai precisar de um aparelho 

de som e todos os jogadores farão um círculo. Um deles fica como mestre, controlando 

o som. Quando o mestre quiser, abaixará o volume e dirá "estátua"! 

Os jogadores devem ficar em posição de estátua, sem se mexer. 

O mestre vai tentar fazer caretas e brincadeiras para ver quem se mexe primeiro (não 

vale fazer cócegas). Quem se mexer ou rir primeiro paga uma prenda e vai para o lugar 

do animador. 

 

 

28/08 – Sexta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Fui à feira 

Um jogador diz em voz alta: Fui à feira e comprei... por exemplo,”maçã”. 

O jogador seguinte repete a frase do primeiro acrescentando outra mercadoria 

comprada: por exemplo, “batata”. O terceiro jogador repete as mercadorias que os 

jogadores anteriores disseram e acrescenta mais uma, e assim sucessivamente.  

Ganha quem não repetir mercadoria e lembrar todas que foram faladas anteriormente. 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

 

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

 


