
 

 
ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

Um auxílio às famílias 
(13/04 a 17/04) 

 

 
13/04 – Segunda-Feira: 

MANHÃ: Brincadeiras livres (nada de celular, tablet ou pc) 
 
TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 
              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Contação de história 
Deixe seu filho escolher um livro e sente-se com ele num lugar tranquilo para 
apreciarem a história. 
 
 
14/04 – Terça-Feira: 

MANHÃ: Massinha de modelar* 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Vamos brincar de mímica? 
Escreva algumas palavras, dobre e coloque em qualquer recipiente (saco de 
presente, caixa de sapato...). Cada um vai tirando uma palavra e fazendo a mímica 
referente. Quem acertar, é o próximo a tirar a palavra e dar show. 
 
*Se vocês não tem massinha de modelar em casa hoje, assistam juntos ao vídeo 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=suV104Vadgs 
Se não tive corante em casa, utilize pó de suco (tipo Tang). 
 
 
15/04 - Quarta-feira: 

MANHÃ: Especial “Daniel Tigre”  
Vocês conhecem o meu amigo, Daniel Tigre? Ele é um tigre muito esperto, 
personagem de um desenho infantil muito legal, que sempre traz uma mensagem 
familiar e um ótimo ensinamento para as crianças. Vale a pena assistir! 
Acessem o vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=n30SJwuZgU8  
 

https://www.youtube.com/watch?v=suV104Vadgs
https://www.youtube.com/watch?v=n30SJwuZgU8


TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Recorte e colagem livre 
Deixe à disposição das crianças jornais, revistas, encartes e livros velhos que 
possam ser recortados. Oriente-as que recortem, livremente, imagens que lhes 
agradem e façam uma linda colagem em uma folha branca. 

 
 

16/04 – Quinta-feira: 

MANHÃ: 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 pinte lindos desenhos. 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 
 
              16h – Telefone sem fio 
Assistam ao vídeo “Chamadas a longa distância” da Turma da Mônica, disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=1tivN1xBulM. Depois, utilizando latas, copos 
descartáveis (ou qualquer outro material que esteja disponível) e barbante, façam 
um telefone sem fio e se divirtam bastante!  
 
Atenção! Na dúvida, assistam ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=UAeoD9-
2RIo, contendo a instrução de como criar seu telefone sem fio. Bom trabalho! 
 
 
17/04 – Sexta-feira: 

MANHÃ: Fotografias antigas  
Disponibilizes álbuns de fotografia da família. Deixe que as crianças folheiem e 
perguntem sobre as pessoas, lugares, situações... 
 
TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

             15h30min – Hora do lanche 
 
             16h – Atividades diferenciadas 
Meninos: Futebol com o Papai e irmãos (ou gol a gol) 
Meninas: Salão de beleza com a Mamãe e irmãs (Usem toda a criatividade, façam 
lindos penteados umas nas outras e se a mamãe deixar, pintem as unhas! 
 

 

 

 

Bom trabalho a todos e divirtam-se! 

Tia Tati 

Educação Infantil 
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