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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

       Um auxílio às famílias (16/11 a 20/11) 

 

 

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.  

 

O dia 20/11 é escolhido para falarmos sobre a Consciência Negra e nos 

lembrarmos da origem do nosso povo. Precisamos sempre estar conscientes a 

respeito da nossa igualdade. Por isso, esta semana nosso Roteiro contemplará 

atividades relacionadas a este tema. Envolvam-se, realizem-nas e divirtam-se! 

 

 

16/11 – Segunda-Feira  

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Brincadeira: Acompanhe meus pés  

Com origem no Zaire, a brincadeira é ótima para trabalhar a memória das crianças. 

Para brincar elas devem formar um círculo enquanto o “líder” canta e bate palma. 

Em um determinado momento, ele para na frente de uma criança e faz um tipo de 

dança. Se ela conseguir imitar os passos será o próximo líder. Se não, este escolherá 

outra pessoa e novamente fará a dança, até que o novo líder seja definido. 

 

 

17/11 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Literatura e artes  

Hoje nossa atividade envolve leitura. Que delícia, amo histórias! E vocês? 

Vá ao site do Colégio Equipe, e acesse o livro “Uma princesa diferente?”, disponível 

em ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SIGESTÕES DE LEITURA (Parte 2).  

Leia a história junto à sua família, concentre-se nas lindas imagens e pense: PRA 

VOCÊ, COMO SERIA UMA PRINCESA (OU UM PRÍNCIPE) DIFERENTE?  

Em seguida, em uma folha branca, faça um lindo desenho que demonstre sua 

resposta. 
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18/11 – Quarta-Feira: 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

                 16h às 17h – Brincadeira: Escravos de Jó 

Essa é uma brincadeira muito antiga e apresenta variações entre as regiões do Brasil. 

Para começar, é necessário ter ao menos dois participantes para brincar. 

Uma das formas mais conhecidas de brincar de escravos de Jó é a sincronização dos 

movimentos. Cada jogador recebe uma pedrinha (ou um copo descartável, uma 

pecinha...) e o objetivo é executar todos os movimentos sem errar nenhum. 

Juntos, em formato de círculo, todos começam a cantar a música. Nas primeiras fases, 

as pedrinhas são transferidas para o colega que está do lado direito, ou seja, em 

sentido anti-horário. 

Quando chegar no verso “Tira, põe, deixa ficar”, todos obedecem ao que diz a letra da 

música. No verso seguinte a passagem de pedrinhas é retomada, até que no trecho 

“Fazem zig-zig-zá” as pedras são movimentadas, mas sem entregá-las a ninguém. 

Os jogadores que errarem algum movimento serão eliminados da competição, até que 

reste apenas o vencedor. Confira, a letra mais tradicional da cantiga: 

 

“Escravos de jó jogavam caxangá 

Tira, põe, deixa ficar  

Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá 

Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zá” 

 

 

19/11 – Quinta-Feira: 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Culinária Africana  

Você sabia que muitas comidas deliciosas que comemos hoje foram trazidas pelos 

escravos africanos ao nosso país? Por exemplo, o feijão preto, o cuscuz e a canjica. 

Hummmm! Que delícia! 

Converse com a mamãe ou vovó sobre o que ela sabe a respeito disso e, se possível, 

vá junto com ela para a cozinha e faça uma dessas delícias! 
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20/11 – Sexta-feira: 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Histórias sobre consciência negra   

Vamos assistir a alguns vídeos sobre igualdade? Disponíveis em: 

 

1. Amigo do rei (Ruth Rocha) 

https://www.youtube.com/watch?v=M2Qh5YV37JQ 

 

2. Juntos pela igualdade (Turma da Mônica) 

https://www.youtube.com/watch?v=2iSk3DVvlYk 

 

3. Todo mundo é diferente (Aprender é mágico) 

https://www.youtube.com/watch?v=kwU8TwARtIA 

 

 

 

Bom trabalho a todos e divirtam-se! 

 

               Tatiana Faria 
          Coordenadora da Educação Infantil 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M2Qh5YV37JQ
https://www.youtube.com/watch?v=2iSk3DVvlYk
https://www.youtube.com/watch?v=kwU8TwARtIA

