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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

       Um auxílio às famílias (14/09 a 18/09) 

 

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. 

Além das atividades, trazemos uma sugestão de horários para o desenvolvimento das 

mesmas e manutenção da rotina escolar. M esses horários são apenas sugestões. 

Fiquem à vontade para adaptá-los dentro da realidade de vocês nesse momento.  

 

 

 

14/09 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Contação de história + desenho 

Em nosso site há disponíveis diversos livros muito legais para lermos em casa, nesse 

tempo em família. Minha sugestão hoje é que você acesse o livro “O PASSEIO DE 

MARIANA” e peça à mamãe que o leia pra você. 

Você perceberá que Mariana viveu muitas aventuras incríveis ao longo da história! 

Ao fim da leitura, pense em uma aventura que você já viveu (ou que deseja viver) e faça 

um lindo desenho.  

➢ Livro disponível em: ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE 

LEITURA (Parte 2)  

 

 

15/09 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Bichinhos de massinha  

Você gosta de massinha de modelar? E gosta de bichinhos também? Então hoje será o 

seu dia preferido, tenho certeza! 
Assista ao vídeo sugerido, pegue suas massinhas e mãos à obra! 

➢ Link para vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5hHiwTFxYNw 
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16/09 – Quarta-Feira  

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Memória com a Turma da Mônica  

Vamos exercitar a nossa memória junto com a Turma da Mônica?  

Imprima o jogo disponível na página 3, cole em uma outra folhinha para ficar mais firme 

e recorte-o com cuidado (ou com ajuda de um adulto). Agora é só se divertir! 

 

 

17/09 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Vamos olhar as estrelas?  

Essa será uma atividade que renderá mais do que momentos divertidos. Pode ser um 

bom motivo para todos os dias, à noite, dar uma espiada no céu com sua família e falar 

sobre estrelas, outros planetas, observar a lua... Acompanhe o tutorial sugerido abaixo 

e aprenda a fazer um telescópio incrível com a ajuda do papai. Ao chegar a noite, 

divirtam-se juntos vendo as estrelas! 

➢ Tutorial telescópio: https://www.youtube.com/watch?v=gijXZen77l8 

 

 

18/09 – Sexta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 18h – Cineminha  

Pra quem gosta de relaxar, nossa atividade de hoje será um sucesso; porque hoje é dia 

de cineminha. Minha sugestão é O MENINO QUE QUERIA SER REI. 

Prepare o balde de pipoca, estique as pernas e sonhe junto com essa história! 

➢ Link para o filme:  

https://www.telecineplay.com.br/filme/O_Menino_que_Queria_Ser_Rei_16046?utm_so

urce=adoro_cinema&utm_medium=cpc&utm_campaign=aquisicao%7Cparcerias%7Cu

p&utm_content=o_menino_que_queria_ser_rei%7Cfilme_255745%7Cbotao%7Cnone

%7Cadoro_cinema%7Cnone 

 

 

Espero que vocês se divirtam! 

 

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 
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