
  
 
 
 
 

 

Roteiro 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (05/07 a 09/07) 

 

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.  

 

 

05/07 – 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 – Origami divertido 

Construam aviões, chapéus, bonecos, origamis de papel ou revistas. Modelos de 

origamis disponíveis em: 

http://dicaspaisefilhos.com.br/diversao/brincadeiras/origami-dobraduras-de-papel-para-

criancas/ 

 

 

06/07 – 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 – Esportes radicais  

Se vocês têm uma pequena área disponível em casa, é dia de explorar bikes, patins, 

velotrol, patinete... 

Se você não dispõe de espaço, não se preocupe! Basta priorizar algumas atividades 

físicas que possam ser realizadas em qualquer ambiente, como pular corda ou brincar 

de amarelinha. 

 

 

07/07 – 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  

http://dicaspaisefilhos.com.br/diversao/brincadeiras/origami-dobraduras-de-papel-para-criancas/
http://dicaspaisefilhos.com.br/diversao/brincadeiras/origami-dobraduras-de-papel-para-criancas/
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              16h – Bolinha de Sabão 

Sua solução de bolhas acabou? Não tem problema. Faça uma solução de bolhas 

especial, da seguinte forma: 

 

Misture sabão e a água.  

As bolhas podem ser feitas usando qualquer tipo de sabonete líquido que você tenha 

em casa. Alguns fazem bolhas que duram mais do que outros, então experimente com  

diferentes tipos até encontrar um que você goste. Basta misturar uma parte de sabonete 

líquido e 4 partes de água em uma jarra, xícara ou tigela.  

O detergente líquido de lavar pratos, é uma ótima base para as bolhas e é algo que você 

provavelmente já tem em mãos. 

 

 

08/07 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

               

              16h – Jogos diversos 

Hoje vale qualquer jogo: quebra-cabeça, jogo da memória, boliche caseiro etc. 

 

 

09/07 – 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 – Dia de cineminha 

Aqui vai uma sugestão de filme muito legal: 
 

A MENINA E O PORQUINHO  

Este é um lindo filme que fala da amizade entre uma menina e um porquinho. Vivendo 

em uma fazenda, os laços de amizade dos dois fazem com que os demais animais 

vivam como se fizessem parte de uma família. 

Disponível em: A Menina e o Porquinho - Filme 2006 - AdoroCinema 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-60132/

