
  
 
 
 
 

 

Roteiro 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

SEMANA DO BRINCAR 
Um auxílio às famílias (31/05 a 02/06) 

 

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.  

 

31/05 – 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 – Carrinho de mão  

Tenho certeza de que o papai ou a mamãe brincou muito disso na infância. Então 

chame-os para se divertir com você hoje também! 

Carrinho de Mão é uma corrida clássica, que deve ser realizada em uma superfície macia 

para evitar ferimentos.  

Coloque as mãos no chão, com os braços estendidos e o papai ou a mamãe vai levantar 

suas pernas e te empurrar pela casa, como se fosse um carrinho de mão. 

A diversão é garantida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/06 – 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  

                            

 

 



  
 
 
 
 

 

Roteiro 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

16h – Alfabeto de massinha   

Ela não podia ficar de fora dessa semana:  

nossa grande e querida amiga – MASSINHA.  

Hoje vamos usá-la para confeccionar as letras do alfabeto que você já aprendeu!  

Escolha sua cor favorita e mãos à obra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/06 – 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 – Chão é lava 

Se você ainda não brincou disso, não sabe o que  
está perdendo. Você só precisa falar “Cuidado, o 
chão é lavaaa!” para a brincadeira começar.  
Quem colocar o pé no chão, perde.  
Use objetos da casa, como almofadas, toalhas, 
tapetes, bancos... para fazer o seu percurso.  
É surpreendente! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Essa semana temos FERIADO e RECESSO.  

Aproveitem bastante para descansar e repor as energias. 

 

Espero que vocês se divirtam!  

 Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

https://www.tempojunto.com/2018/07/03/chao-e-lava-aventura-deliciosa/

