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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (07/06 a 11/06) 

 

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.  

 

 

07/06 – 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 – Lista de compras 

Sabe aqueles encartes de ofertas que você  

pega no supermercado ou em lojas de  

departamentos? Disponibilize para seu filho, 

junto com uma tesoura, um papel e um vidro 

de cola branca. Ele terá a missão de  

fazer uma lista de compras. 

Essa é uma atividade divertida e que  

desenvolve várias habilidades. 

 

 

08/06 – 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  

                            

              16h – Acerte o buraco  

Essa ideia vai para a série dos brinquedos que  

você faz com facilidade e que rendem bastante!  

Nada mais, nada menos do que uma tampa de  

caixa de papelão (ou uma caixa rasa) com um 

buraco no meio para que a criança encontre  

uma forma de fazer a bolinha cair no buraco.  

Um brinquedo de coordenação motora perfeito!!! 

 

 

https://www.tempojunto.com/2018/01/09/um-jeito-divertido-de-ensinar-a-recortar/
https://www.tempojunto.com/2018/06/12/brinquedo-de-coordenacao-motora-feito-em-casa/
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09/06 – 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 – Pular corda   

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

 

10/06 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

               

              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! 

 

 

 

11/06 – 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 – Cineminha  

Vamos tirar a tarde para assistir a um filme muito legal? Divirtam-se!!! 

O GRANDE URSO:  

(132) O Grande Urso - Filme Completo Dublado - Filme de Animação | NetMovies - YouTube 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=Mt8lQG4dwMw

