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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (08/03 a 12/03) 

 

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.  

 

 

08/03 – 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 – Chuvinha de papel 

Deixe folhas variadas ao redor da criança – jornais usados, revistas usadas, sulfite... 

Permita que a criança as explore, amasse, corte ou rasgue livremente. Quando ela 

parecer entediada, pegue as que já foram manipuladas e jogue-as para cima, fazendo 

uma chuva de papel. Recomece e recomece até durar o interesse. 

Enquanto realizam a atividade, escutem a música “Chuva chove”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew 

 

 

09/03 – 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 – Esconde-esconde 

Esta brincadeira é sensacional para trabalhar a paciência e capacidade de dedução da 

criança. Escolha ou sorteie alguém para ser o primeiro “pegador”. Essa pessoa terá de 

cobrir os olhos e contar até 20, enquanto os outros participantes se escondem.  

Acabada a contagem, ela sai atrás deles e o primeiro a ser encontrado será o próximo 

pegador. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cM1Q0Riguew
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10/03 – 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 – Dia de história + Desenho 

Este é o momento do dia para a contação de histórias. Vocês podem escolher um livrinho 
que tenham em casa, um que seja do agrado da criança ou utilizar uma de nossas sugestões 
no site da escola.  
Acesse ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – SUGESTÕES DE LEITURA e deleite-se com 
nossas ótimas opções. 

 ILUSTRAÇÂO: Ao final da leitura, sugira à criança que faça um lindo desenho de sua 
parte favorita da história. 

 

 

11/03 – 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 – Vamos inventar um brinquedo? 

No universo infantil, qualquer objeto pode se tornar um brinquedo. Rolos de papel higiênico, 

retalhos de tecido, garrafas pet, tampas e caixas podem ser reaproveitados e ganhar outro 

significado nas mãos das crianças, tornando-se um carrinho, um robô, uma cabana... 

Estimule sua criança a inventar/construir um novo brinquedo e divirtam-se juntos! 

Abaixo, algumas imagens para inspirar o trabalho de vocês: 
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12/03 – 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 – 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. Basta misturar uma parte de sabonete líquido e 4 partes de água em uma 

jarra, xícara ou tigela.  

Observações:  

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

você provavelmente já tem em mãos. 

2) Para soprar você pode utilizar uma garrafa pet cortada, como mostra a imagem 

abaixo. 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam! Bom trabalho.  

 Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

 


