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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

       Um auxílio às famílias (19/10 a 23/10) 

 

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.  

Esta semana estaremos envolvidos com atividades divertidíssimas – SEMANA DA 

CRIANÇA. O dia das crianças passou, mas nossa diversão será imensa essa semana. 

Então, para cada dia, vocês terão uma atividade extra relacionada a este tema para 

desenvolver em família. Aprendam bastante e divirtam-se! 

Afinal, bom mesmo é SER CRIANÇA! 

 

 

19/10 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Lista de compras 

Sabe aqueles encartes de ofertas que você pega no supermercado ou em lojas de 

departamentos? Disponibilize para seu filho, junto com uma tesoura, um papel e um 

vidro de cola branca. Ele terá a missão de fazer uma lista de compras. 

Essa é uma atividade divertida e que desenvolve várias habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/10 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Chão é lava 

https://www.tempojunto.com/2018/01/09/um-jeito-divertido-de-ensinar-a-recortar/
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Se você ainda não brincou disso, não sabe o que  
está perdendo. Você só precisa falar “Cuidado, o 
chão é lavaaa!” para a brincadeira começar.  
Quem colocar o pé no chão, perde.  
Use objetos da casa, como almofadas, toalhas, 
tapetes, bancos... para fazer o seu percurso.  
É surpreendente! 
 
 

 

 

 

 

 

21/10 – Quarta-Feira: 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Acerte o buraco  

 

Essa ideia vai para a série dos brinquedos que  

você faz com facilidade e que rendem bastante!  

Nada mais, nada menos do que uma tampa de  

caixa de papelão (ou uma caixa rasa) com um 

buraco no meio para que a criança encontre  

uma forma de fazer a bolinha cair no buraco.  

Um brinquedo de coordenação motora perfeito!!! 

 

 

 

 

 

22/10 – Quinta-feira: 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Alfabeto de massinha   

Ela não podia ficar de fora dessa semana:  

nossa grande e querida amiga – MASSINHA.  

Hoje vamos usá-la para confeccionar as  

letras do alfabeto que você já aprendeu!  

Escolha sua cor favorita e mãos à obra! 

 

 

https://www.tempojunto.com/2018/07/03/chao-e-lava-aventura-deliciosa/
https://www.tempojunto.com/2018/06/12/brinquedo-de-coordenacao-motora-feito-em-casa/


  
 
 
 
 

 

Roteiro 

SEMANA DA CRIANÇA 

 

23/10 – Sexta-Feira: 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Carrinho de mão  

Tenho certeza de que o papai ou a mamãe brincou muito disso na infância. Então 

chame-os para se divertir com você hoje também! 

Carrinho de Mão é uma corrida clássica, que deve ser realizada em uma superfície macia 

para evitar ferimentos.  

Coloque as mãos no chão, com os braços estendidos e o papai ou a mamãe vai 

levantar suas pernas e te empurrar pela casa, como se fosse um carrinho de mão. 

A diversão é garantida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho a todos e divirtam-se! 

 

Tatiana Faria 
Coordenadora da Educação Infantil 


