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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (22/03 a 26/03) 

 

 

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.  

 

 

22/03 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

               

              16h – Poção mágica 

Hoje é dia da água!!! Então vamos aproveitar a água e o calor para procurar ingredientes 

e preparar uma poção mágica? Pode ser aquele tempero esquecido na gaveta, folhas e 

flores secas, um pouco de pó de café ou qualquer ingrediente que encontrar. Misture tudo 

com água e, quando sua poção estiver pronta, considere distribuir magias para muitas 

outras crianças e adultos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/03 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

               

              16h – Brincar de construir cidades 
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Dá para trazer um pouquinho de lá de fora para dentro da nossa casa! Você vai precisar 

só de fita crepe colada no chão e muita imaginação. Assim nasce uma cidade no meio da  

sala, onde transitam brinquedos, objetos da casa e pessoas. Até os livros entram no faz 

de conta, virando túneis e garagens. 

Inspire-se assistindo ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=epD9uULeAmA 

 

 

24/03 – Quarta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

               

              16h – Jogo das CORES e FORMAS 

A sugestão de hoje é jogar um jogo que envolve cores e formas geométricas.  

Os participantes deverão procurar pela casa objetos que tenham as cores ou formas 

sugeridas pelo “mestre” (pessoa que escolherá as cores e formas). 

Por exemplo: “Eu quero um objeto vermelho” – Todos saem e procuram por um objeto 

vermelho. Ou então “me tragam um objeto que tenha a forma de um quadrado”. 

E assim, o mestre vai fazendo pedidos que deverão ser atendidos, no tempo mínimo. 

Ganha o jogo quem encontrar mais objetos (ou trouxer mais objetos ao fim do tempo). 

 

 

25/03 – Quinta-feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

               

               16h – Controle a bexiga 

Vamos brincar de controlar a bexiga? Você pode tocá-la com qualquer parte de corpo. 

Só não vale deixar cair. 

Coloque uma música bem animada de fundo e divirta-se com sua família! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epD9uULeAmA


  
 
 
 
 

 

Roteiro 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

 

26/03 – Sexta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 13h30min às 16h – Atividades escolares disponíveis no site 

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar horário disponível no site  

               

              16h – Palhacinho  

Amanhã, dia 27, comemoramos o Dia do Circo. Um dos principais personagens do circo 

é o palhaço, não é mesmo? Hoje minha sugestão é completar e enfeitar o desenho do 

palhacinho usando toda a sua imaginação. Você pode utilizar giz de cera, papel colorido, 

retalhos de tecido, tinta... o que você quiser! 

 

Obs.: Desenho disponível abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam! Bom trabalho.  

 Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

 



 


