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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (28/06 a 02/07) 

 

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.  

 

28/06 – 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 – Corrida de Barcos de Papel  

Construam barcos de papel e, dentro de uma bacia  

grande (ou banheira), façam uma disputa para descobrir  

quem tem o barco mais veloz 

Como fazer barcos de papel:  

https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0 

 
29/06 – 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 – Brincadeiras com Bonecas (para as meninas) 

                                  Brincadeiras com Carrinhos (para os meninos) 

 
30/06 – 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 – Contação de história 

Deixe seu filho escolher um livro e sente-se com ele num lugar tranquilo para apreciarem 

a história. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8kWNh4ubID0


  
 
 
 
 

 

Roteiro 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

01/07 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

               

              16h – Desenho livre  

Podem utilizar lápis de cor, giz de cera, canetinha e até mesmo tinta guache. Usem toda 

a sua criatividade numa folha branca e pintem lindos desenhos. 

 
02/07 – 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 – Atividades com corda 

Deixe que seu filho conheça algumas brincadeiras antigas e se divirta com ele pulando 

corda, brincando de cabo de guerra ou qualquer outra brincadeira que você utilizava 

quando criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 


