
  
 
 
 
 

 

Roteiro 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (14/06 a 18/06) 

 

SEMANA ESPECIAL – FESTA JUNINA ON-LINE   

 

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.  

 

14/06 – 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 – Desenho e pintura a dedo  

Hoje nossa atividade envolverá cores e mãozinhas sujas de tinta para divertir os 

pequenos e estimular a criatividade. 

Deixe à disposição tinta guache e folha branca e proponha o desenho livre. Se desejar, 

aos poucos, poderá orientar a criação de imagens específicas, o preenchimento de 

determinadas áreas do desenho e, no caso de crianças maiores, a escrita de letras e 

números. 

 

15/06 – 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 – Alinhavo 

Para esta atividade você precisará de: 
- Pratinho de papelão (ou um pedaço de papelão  

  cortado na forma que desejar) 

- Lã ou barbante  

- Uma agulha bem grossa  

  (sob supervisão constante de um adulto) 

 

Faça furinhos no pratinho de papelão utilizando um furador. 

Coloque a lã na agulha e mostre para a criança como deverá  

utilizar esses instrumentos. Em seguida, deixe que a criança faça de forma autônoma. 
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16/06 – 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 – Equilíbrio na corda  

A corda pode ser utilizada em muitas atividades e brincadeiras. Com ela é possível 

trabalhar a coordenação motora e diversas outras habilidades. 

Hoje você usará uma corda para traçar um caminho no chão. Em seguida, caminhe por 

cima dela. Se quiser, abra os braços para ter mais estabilidade. 

Esse exercício faz um paralelo com as artes circenses pois assemelha-se à corda 

bamba, você percebeu? Então, agora vamos assistir a alguns vídeos interessantes? 

Disponíveis em: 

1. Palhaça ao mar - https://www.youtube.com/watch?v=Ii4jlixWQqk 

2. Equilibrista - https://www.youtube.com/watch?v=qZ32rnVPXac 

3. Equilibristas 2 - https://www.youtube.com/watch?v=JGmbUQB6y3M 

 

17/06 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

               

              16h – Confecção de enfeites para Festa Junina  

Tenho certeza de que você está animado (a) para a nossa Festa Junina On-line que 

será amanhã! Para que ela seja ainda mais linda e decorada, proponho que você faça 

algumas bandeirinhas bem coloridas para enfeitá-la. 

Observe os exemplos abaixo! 

Ob.: molde de bandeirinha disponível na página 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii4jlixWQqk
https://www.youtube.com/watch?v=qZ32rnVPXac
https://www.youtube.com/watch?v=JGmbUQB6y3M
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18/06 – 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 – Culinária  

Hoje é dia de Festa: nossa Festa Junina on-line.  

Você já preparou o lugar? Já o enfeitou com as bandeirinhas feitas ontem? 

E pra comer? O que teremos? 

Ahhhhh! Estou certa de que, assim como eu, você adora as comidinhas de Festa 

Junina... Então hoje é dia de irmos para a cozinha preparar uma dessas delícias. 

Vamos lá??? 

Chame a mamãe pra te ajudar a fazer: PIPOCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 



  
 
 
 
 

 

MODELO 

                                            BANDEIRINHAS – FESTA JUNINA 

 

 


