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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

       Um auxílio às famílias (09/11 a 13/11) 

 

 

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.  

 

 

09/11 – Segunda-Feira  

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Atividade ao AR LIVRE  

Caminhe com sua família, respeitando medidas de prevenção do município, para 

tomar um pouco de sol. Vocês podem jogar bola, brincar com o bichinho de estimação 

ou forrar uma toalha na grama e ler um livro no quintal. 

Obs.: A vitamina D, responsável por fortalecer os ossos e elevar o ânimo, é absorvida 

pelo corpo com 15 minutos de exposição ao sol. Por isso, se planeje para receber a 

sua dose diária! 

 

 

10/11 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Dia de Séries animadas  

Hoje nossa atividade envolve TV. Vamos conhecer alguns desenhos que talvez sejam 

desconhecidos ainda para muitos? Abaixo, algumas sugestões para você escolher e 

assistir. Se você gostar, procure outros episódios no Youtube ou Netflix! 

 

1. O pequeno reino de Ben e Holly  

https://www.youtube.com/watch?v=YlyS1sSqxR0 

2. A colmeia feliz  

https://www.youtube.com/watch?v=iyqmICJDI7U&t=327s 

3. Festa de palavras 

https://www.youtube.com/watch?v=sEPhzJkBazc 

4. Madeline 

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

5. Caillou 

https://www.youtube.com/watch?v=G5Ak1yxD0kY 

https://www.vittude.com/blog/vitamina-d/
https://www.youtube.com/watch?v=YlyS1sSqxR0
https://www.youtube.com/watch?v=iyqmICJDI7U&t=327s
https://www.youtube.com/watch?v=sEPhzJkBazc
https://www.youtube.com/watch?v=3-rRBhPKBEM
https://www.youtube.com/watch?v=G5Ak1yxD0kY
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11/11 – Quarta-Feira: 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

                 16h às 17h – Desenho 

O desenho é uma excelente opção de distração. Deixe folhas e lápis de cor (ou 

canetinhas, giz de cera...) à disposição da criança e sugira novas opções: use objetos, 

formas, novas cores, personagens e libere a criatividade dos pequenos. 

➢ Use a sombra das mãos e desafie a criança a contorná-la em um papel, 

depois disso sugira a criação de um monstro bonzinho, por exemplo. 

 

 

12/11 – Quinta-Feira: 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Culinária  

Com certeza em algum momento seu filho já chegou perto de você na cozinha e 

perguntou: posso ajudar? Claro que sim! Hoje é um ótimo dia para isso! 

Vamos fazer brigadeiro? Receita disponível a abaixo: 

 

I NGREDIENTES  

1 lata de leite condensado 

½ medida de lata de leite 

1 colher (sopa) de manteiga 

3 colheres (sopa) de chocolate em pó 

2 xícaras (chá) de chocolate granulado 

 

MODO DE PREPARO 

Numa panela, misture o leite e o chocolate em pó. Leve ao fogo baixo e mexa bem, 

até dissolver o chocolate. Junte o leite condensado, a manteiga e, quando ferver, 

calcule 15 minutos cozinhando, sem parar de mexer, ou até aparecer o fundo da 

panela. Retire a panela do fogo e transfira o brigadeiro para o prato untado. Deixe 

esfriar. Depois é só fazer bolinhas de qualquer tamanho e passar no granulado. 

 

 

13/11 – Sexta-feira: 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Árvore de Natal   

Estamos próximo da época mais linda do ano: o NATAL. Já montou a sua árvore? 

Vamos lá? Convide sua família e montem juntos a árvore mais linda de todo o mundo! 
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Obs.: Se vocês não quiserem montar uma árvore tradicional, inspirem-se nas imagens 

abaixo e mãos à obra!!! 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho a todos e divirtam-se! 

 

 

               Tatiana Faria 
          Coordenadora da Educação Infantil 


