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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 

Um auxílio às famílias (20/07 a 24/07) 

 

 

Atenção família!  

Enquanto o mundo lá fora está estranho, as atividades foram pensadas para brincar 

dentro de casa durante o isolamento. Elas privilegiam a criatividade de cada criança e 

não requerem materiais muito elaborados. 

Os horários abaixo são apenas sugestões. Fiquem à vontade para adaptá-los dentro 

da realidade de vocês nesse momento. Usem e abusem dessas atividades, aprendam 

e divirtam-se juntos! 

 

 

20/07 – Segunda-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Brincar de poção mágica 

Vamos procurar ingredientes para preparar uma poção mágica? Pode ser aquele 

tempero esquecido na gaveta, folhas e flores secas, um pouco de pó de café ou qualquer 

ingrediente que encontrar. Quando sua poção estiver pronta, considere distribuir magias 

para muitas outras crianças e adultos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/07 – Terça-Feira 

MANHÃ: Livre  

 

TARDE: 14h – Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Brincar de construir cidades 

Dá para trazer um pouquinho de lá de fora para dentro da nossa casa! Você vai precisar 

só de fita crepe colada no chão e muita imaginação. Assim nasce uma cidade no meio 

da sala, onde transitam brinquedos, objetos da casa e pessoas. Até os livros entram no 

faz de conta, virando túneis e garagens. 

Assista ao vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=epD9uULeAmA  e 

inspire-se! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=epD9uULeAmA
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22/07 – Quarta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Hortinha 

A sugestão de hoje é a criação de uma hortinha. As crianças podem usar sementes, 

raízes ou mudas. Para casas com quintal, separem um espaço diretamente no solo 

para o plantio; para apartamentos, utilizem em vasos, na forma vertical ou suspensa.  

Para dicas de como cultivar em áreas pequenas, assista:  

https://www.youtube.com/watch?v=XNkEqO5s6Ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/07 – Quinta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Complete o desenho 

Alguns desenhos divertidos estão disponíveis abaixo, a partir da página 3. Tenha 

atenção e complete-os. Depois, faça um bonito colorido! 

 

 

24/07 – Sexta-Feira 

MANHÃ: Livre 

 

TARDE: 14h - Atividades escolares disponíveis no site 

              15h30min – Hora do lanche 

              16h – Cineminha 

Eu não sou de recusar um bom filme. E você? Nossa sugestão de hoje é um filme lindo 

e emocionante. Acesse o link e entre dentro dessa linda história. 

https://www.telecineplay.com.br/filme/Christopher_Robin_Um_Reencontro_Inesquec%C3

%ADvel_12142 

Espero que vocês se divirtam!  

Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=XNkEqO5s6Ec
https://www.telecineplay.com.br/filme/Christopher_Robin_Um_Reencontro_Inesquec%C3%ADvel_12142
https://www.telecineplay.com.br/filme/Christopher_Robin_Um_Reencontro_Inesquec%C3%ADvel_12142


 



 



 



 



 



 



 


