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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

       Um auxílio às famílias (23/11 a 27/11) 

 

 

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.  

 

Esta semana nossas atividades nos levarão a pensar sobre a GRATIDÃO. Pelo 

que você é grato? Já se perguntou isso hoje? 

Faça as atividades com carinho e sempre refletindo: um mundo melhor precisa 

de pessoas que saibam reconhecer o bem que recebem, pessoas que saibam 

agradecer, começa em nós! 

 

 

23/11 – Segunda-Feira  

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Pote da Gratidão  

Gratidão! Você sabe o que é gratidão? E você conhece o poder da gratidão? Ser grato 

pela vida e pelas coisas simples que acontecem e nos fazem ser mais plenos e felizes! 

Vamos fazer um POTE DA GRATIDÃO. Você precisará de um pote, pedacinhos de 

papel e canetas (ou canetinhas). 

Ao longo da semana, sempre no fim do dia, você deverá perguntar à criança algo que 

ela viveu naquele dia e que a deixou feliz e agradecida.  

Escrevam (ou desenhem) no papelzinho e depositem no pote. 

Ao fim da semana, abram juntos o pote e leiam todas as coisas lindas e simples que 

viveram juntos! 

 

 

24/11 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Minha família  

Uma das melhores coisas da vida é a nossa FAMÍLIA. Ela nos ama, nos ampara, nos 

cuida em todo tempo. Hoje nossa atividade será representar nossa linda família 

através de um desenho/pintura. 

Solte sua imaginação e criatividade e agradeça a Deus por ter dado a você a sua 

família! 
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25/11 – Quarta-Feira: 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

                 16h às 17h – Jogo da Gratidão 

Que tal aproveitar um tempo com a crianças e jogar o jogo da gratidão? Você precisará 

ter um clássico jogo de Pega Varetas e começar a jogar da forma normal. Segure todas 

as varetas na sua mão e deixe elas caírem. Cada jogador tem que tirar uma vareta da 

pilha sem mexer nas outras. Assim, quem tiver mais varetas no final ganha o jogo. 

A diferença ficará na parte das cores das varetas que você tirou: para cada vareta que 

foi tirada você terá que falar algo pelo que é grato. Cada cor significa alguma coisa 

(tem essa lista básica, mas você pode mudar): 

 

• Vermelho: Pessoas pelas quais você é grato 

• Laranja: Você é grato por qual lugar? 

• Verde: Por qual comida você é grato? 

• Azul: Por qual “coisa” (material) você é grato? 

• Roxo: Você é grato por 

 

As crianças são muito criativas na hora de dizer as coisas pelo que são gratas e vocês 

podem passar momentos muito divertidos com esse jogo!  

 

 

26/11 – Quinta-Feira: 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – Eu sou grato por você!  

 

Hoje a ideia é presentear alguém que você ama e por quem é muito grato. Pegue os 

materiais que tiver disponíveis em casa (papel, adesivos, canetinhas, giz de cera...) e 

faça um lindo cartão com a frase: EU TE AMO E SOU GRATO POR TER VOCÊ! 

Depois entregue para a pessoa escolhida. 

 

 

27/11 – Sexta-feira: 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h às 17h – A importância de ser grato   

Você agradece pelas coisas? Quando depende de alguém para te atender no 

comércio, no médico, na sua casa... você diz “obrigado”?  
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É muito importante saber agradecer às pessoas que nos ajudam, nos fazem bem, nos 

servem nas atividades do dia a dia... e principalmente a Deus. O mundo precisa de 

GRATIDÃO e tudo começa em nós!!! 

Vamos assistir a dois vídeos sobre isso? Disponíveis em: 

 

1. Gratidão: https://www.youtube.com/watch?v=n0kHIX3TscI 

2. Muito obrigado: https://www.youtube.com/watch?v=vDCoN9SPmvU 

3. “Salt” (SAL): https://www.youtube.com/watch?v=x1QC2_2l9ug 

 

 

 

Bom trabalho a todos e divirtam-se! 

             
   Tatiana Faria 

          Coordenadora da Educação Infantil 
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