Roteiro

ATIVIDADES
ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS
Um auxílio às famílias (08/02 a 12/02 + 18/02 e 19/02 – Semana do Carnaval)

Querida família!
Enquanto o mundo lá fora continua 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.
A manutenção da rotina escolar é de extrema importância no desenvolvimento da
criança. De acordo com a organização sugerida no horário, estas atividades deverão ser
realizadas a partir das 16h.
Mas atenção: esses horários são apenas sugestões. Fiquem à vontade para
adaptá-los dentro da realidade de vocês.

08/02 – Segunda-Feira
Atividades com corda
Deixe seu filho conheça e se divirta com algumas brincadeiras onde utilizamos
CORDA. Por exemplo: pular corda, brincar de cabo de guerra ... ou qualquer outra
brincadeira do seu tempo de criança.
09/02 – Terça-Feira
Pintura livre
Disponibilize folhas brancas, tinta guache, pincéis e deixe seu artista usar toda a sua
imaginação. Depois exponha os lindos trabalhos feitos pela casa.
Obs.:
1. Nada de desespero se você não tem tinta guache em casa. Acesse o link abaixo e
aprenda a fazer de maneira super fácil!
➢ Tinta guache caseira - Disponível em:
http://www.amaecoruja.com/2015/07/tinta-guache-caseira-como-fazer/
2. Não tem pincel? Sem problema. Deixe a criança usar as mãos e os dedinhos.
10/02 – Quarta-Feira:
Especial turma da Mônica
Quem não gosta de se divertir com as bagunças da Mônica e sua turma? Assistam ao
especial Turma da Mônica e divirtam-se!
➢ Maratona com a turma (parte 1)
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dTEDhPwmxKw&t=32s
11/02 – Quinta-Feira:
Desenho Livre
Deixar a criança desenhar é uma atividade incrível e muito importante que a auxilia em
seu desenvolvimento total, principalmente a imaginação e coordenação motora. Então
hoje permita que seu filho utilize lápis de cor, giz de cera ou canetinhas. Usem toda a
criatividade e, em folhas brancas, façam lindos desenhos juntos.
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12/02 – Sexta-feira:
Piquenique na varanda
Preparem algumas guloseimas, biscoitinhos, suco e frutas. Estendam uma toalha no
chão, sentem-se juntinhos (todos da família) e façam um delicioso piquenique na
varanda.

Semana do Carnaval
18/02 – Quinta-feira:
Brinquedo Radical
Não importa se vocês estão em um ambiente com espaço ou até mesmo em uma
pequena área em casa. Hoje vamos usar e abusar de bicicletas, patinetes, skates,
patins e afins.
Brinque bastante até cansar!
19/02 – Sexta-feira:
Quebra-cabeça
Hoje é dia de quebrar a cabeça. Pinte a imagem disponível abaixo, recorte nas partes
indicadas e depois brinque bastante com o seu quebra-cabeça.
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