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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

       Um auxílio às famílias (28/09 a 02/10) 

 

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 elaborados. 

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

mesmas e manutenção da rotina escolar. Mas atenção: esses horários são apenas 

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

 

 

28/09 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Corrida de barquinhos de papel 

Construam barcos de papel e, dentro de uma bacia grande (ou banheira), façam uma 

disputa para descobrir quem tem o barco mais veloz 

Como fazer barcos de papel:  

https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0 

 

 

 

 

 

 

 

29/09 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Brincadeiras com bonecas (para as meninas) 

                                    Brincadeiras com carrinhos (para os meninos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0
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30/09 – Quarta-Feira: 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Contação de história + desenho dirigido  

Vá ao site do colégio e acesse o livro “A lagarta Lalá”, disponível em: ALUNO – 

EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA (Parte 2). Sente-se com o papai 

ou com a mamãe para ler essa história num lugar bem tranquilo. 

Em seguida, na folha disponibilizada abaixo (Página 3), desenhe o que está faltando 

para completar a linda borboleta. Depois, capriche no colorido! 

 

 

01/10 – Quinta-feira: 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Massinha de modelar + Coordenação motora   

Ainda utilizando a história “A lagarta Lalá”, lida ontem,  

vamos trabalhar nossa coordenação motora? Utilize as 

massinhas que tiver em casa, e modele uma lagarta.  

Vamos lá? 

 

 

02/10 – Sexta-Feira: 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Jogos de “10 minutinhos”  

Hoje é dia para uma atividade bem simples, para terminar bem a semana e não 

estressar. Use os jogos mais simples que você tiver em casa: Duas ou três partidas de 

jogos simples, como dominó, jogo da memória ou pega-varetas (palitinhos) já está ótimo. 

 

 

Bom trabalho a todos e divirtam-se! 

 

 

 

 

Tatiana Faria 
Coordenadora da Educação Infantil 

 



 


