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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

SEMANA DO BRINCAR 
Um auxílio às famílias (24/05 a 28/05) 

 

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.  

Esta semana estaremos envolvidos na SEMANA DO BRINCAR. Brincar não é 

apenas diversão; é a atividade mais importante da infância e uma oportunidade de 

grande aprendizado. 

Então, para cada dia desta semana, vocês terão uma sugestão de 

BRINCADEIRA para desenvolver e se divertir em família. Vamos lá! 

 

24/05 – 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 – Pular elástico 

Você conhece a brincadeira PULAR ELÁSTICO? É muito divertida! Assista ao vídeo 

abaixo para aprender e divirta-se! 

Disponível em: Como pular elástico? - Educar para Crescer - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wtegw8D1XA8
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25/05 – 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 – Dança da cadeira 

Hoje é dia de colocar as cadeiras na sala, colocar uma música bem divertida para tocar 

e brincar bastante! Vamos lá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/05 – 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 – Pular corda   

Você tem uma corda em casa? É hora de buscá-la e se movimentar! 

 

 

27/05 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

               

              16h – Cineminha / Curtas de animação infantil  

Vamos tirar a tarde para assistir a alguns vídeos divertidos? Se liguem nas sugestões 

abaixo: 

1. O presente: https://www.youtube.com/watch?v=07_9EJCtD4A 

2. Pip: https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94 

3. Peteca: https://www.youtube.com/watch?v=ueVHRzoVBMo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=07_9EJCtD4A
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94
https://www.youtube.com/watch?v=ueVHRzoVBMo
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28/05 – 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 – Dia de peteca  

Um dos vídeos sugeridos ontem falou da PETECA. Você já assistiu? 

A peteca é um brinquedo muito simples que podemos fazer em casa. Hoje é dia de pega 

a peteca e chamar a família para se divertir! Vamos nessa? 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

 Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 


