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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (22/11 a 26/11) 

 

Querida família!  

Continuamos oferecendo 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.  

 

22/11 – 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 – Cineminha 

Vamos assistir a um filme bem legal? Minha sugestão de hoje é A PRINCESA E O 

SAPO. Você conhecerá Tiana, uma moça incrível e trabalhadora, que vive Nova 

Orleans, nos EUA e passa por diversas aventuras para conquistar seu restaurante dos 

sonhos. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A0WhUPp0BYU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/11 – 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 – Jogo da velha com pedras 

Com tinta, criatividade e aquela dose de carinho,  

você pode, com ajuda, pintar algumas pedras.  

Depois vocês podem brincar em família de jogo  

da velha com as pedrinhas decoradas.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A0WhUPp0BYU
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24/11 – 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 – Dança recreativa (Tchu Tchu ê) 

Essa brincadeira é muito fácil e agrada muito as crianças. Coloque o vídeo e siga os 

passos. Você, com certeza, se divertirá muito! 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KU6BauWF-sw 

 

 

25/11 – Quinta-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 livre 

Hoje é dia de soltar a imaginação. Pegue uma folha branca, lápis de cor, giz de cera, 

canetinhas... e tudo o mais que desejar. Agora vamos lá! Faça um lindo desenho! 

 

 

26/11 – 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 – Construindo um instrumento musical 

Você já criou um instrumento musical? Gosta de música? 

Papai/Mamãe, convide as crianças para brincar e criar seus instrumentos, inventem 

músicas e contem uns para os outros o que vocês fazem (faziam) nas suas aulas de 

música. 

Está sem ideia? Clique no link e inspire-se! 

Como fazer um xilofone com água e corante - YouTube 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

 Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KU6BauWF-sw
https://www.youtube.com/watch?v=56j2ruf-Q9w&t=26s

