
  
 
 
 
 

 

Roteiro 

ATIVIDADES EXTRAS 
 

ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (25/10 a 29/10) 

 

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.  

 

25/10 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar sugestão de horário disponível no site  

               

              16h – Monte o Frankenstein 

Distribua revistas, cola, uma cartolina (ou folha grande) e tesoura sem ponta para as 

crianças (ou pessoas da casa). O objetivo da brincadeira é montar um Frankenstein 

com partes do corpo feitas por diferentes recortes e o criador da colagem mais 

completa recebe uma guloseima. 

 

26/10 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar sugestão de horário disponível no site  

               

              16h – Dia de Cinema + Pipoca 

Para esta semana de Halloween, nossa sugestão é o filme VIVA, A VIDA É UMA 

FESTA! Façam um enorme balde de pipoca e assistam a este lindo filme juntos, em 

família se possível. 
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27/10 – Quarta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar sugestão de horário disponível no site  

               

              16h – Procurando a aranha 

Esconda uma aranha de borracha em um dos cômodos da  

casa, forme grupos de três pessoas, apague as luzes,  

distribua uma lanterna por grupo e dispare o cronômetro.  

O grupo que achar a aranha primeiro é o vencedor. 

 

 

28/10 – Quinta-feira 

MANHÃ: Livre  

 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar sugestão de horário disponível no site  

               

              16h – Concurso de caretas assustadoras 

Essa atividade é uma opção para quem deseja treinar a expressão facial e artística das 

crianças. Para isso, veja quem deseja participar da brincadeira fazendo caretas ou como 

jurado. Vence quem fizer a melhor careta, é claro! 

 

 

29/10 – Sexta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

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

               Manutenção da rotina de acordo com a faixa etária  

➢ Acompanhar sugestão de horário disponível no site  

               

              16h – Desenho de bruxa 

Desenhe a sua bruxa preferida: Onilda, Cremilda... Se você não tiver uma preferida, 

desenhe uma bemmmm assustadora kkkkkk 

Divirta-se! 

 

 

Bom trabalho a todos e divirtam-se! 

 

 

Tatiana Faria 
Coordenadora da Educação Infantil 


