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ROTEIRO SEMANAL DE ATIVIDADES EXTRAS 
Um auxílio às famílias (12/04 a 16/04) 

 

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.  

 

Obs.: Estamos na SEMANA DO LIVRO. Por isso, todas as nossas atividades dessa 

semana serão referentes à leitura e contação de histórias.  

 

 

12/04 – 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 – Uma história diferente 

Vamos começar a nossa semana contando uma história diferente?  

Existem muitas maneiras de contar uma história para as crianças. Assistam ao vídeo, 

inspirem-se e inventem uma maneira e uma nova história juntos! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=5AKflfT-jbg&feature=emb_logo 

 

 

13/04 – 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 – Contação de história + pintura 

Existem muitas opções de livros no nosso site. O hábito de ler e ouvir histórias é muito 

saudável e extremamente importante para a saúde e desenvolvimento de nossas 

crianças. Por isso, hoje, vá ao site da escola (ALUNO – EDUCAÇÃO INFANTIL – 

SUGESTÕES DE LEITURA) e escolha um livro bem legal para, em família, fazerem a 

leitura dele. 

Depois, utilizem lápis de cor, giz de cera ou tinta para fazer uma linda ilustração da sua 

parte preferida da história. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=5AKflfT-jbg&feature=emb_logo
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14/04 – 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 – Vamos colorir? 

Você gosta de colorir? E gosta dos desenhos e filmes da Disney? Então vamos unir esses 

gostos e pintar alguns desenhos hoje.  

Além de ser uma atividade muito divertida, o colorido contribui muito para o 

desenvolvimento da nossa coordenação motora! 

Depois de colorir os desenhos (disponíveis abaixo), vamos assistir algumas histórias da 

Disney em um divertido vídeo?  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d1PWnuFdk14 

 

 

15/04 – 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 – Parlendas  

As parlendas são histórias cantadas. Você tem uma parlenda preferida? 

Você pode não conhecer pelo nome parlendas, mas certamente sabe reproduzir alguma 

versão se alguém puxar o ritmo de “Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de 

barro...” 

Crianças por gerações a fio se divertem com essas palavras arranjadas em pequenas 

construções tão fáceis de guardar que acabam sendo memorizadas e passadas de boca 

em boca. Então, para recuperar e fazer circular essas parlendas nas brincadeiras de hoje, 

assista ao vídeo disponível abaixo e divirtam-se!  

https://www.instagram.com/tv/CC3jJ8lHNZQ/?utm_source=ig_embed 

 

 

16/04 – 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 – Cineminha 

Hoje é dia de História na tela, ou seja, cinema! 

Quem não gosta de se esticar no sofá e assistir a um bom filme?  

Prepare o balde de pipoca e assista a essa aventura fantástica com sua família. 

https://www.youtube.com/watch?v=d1PWnuFdk14
https://www.instagram.com/tv/CC3jJ8lHNZQ/?utm_source=ig_embed
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Sugestão de Filme: Animais Fantásticos e onde habitam - Disponível em:  

https://adorocinema.looke.com.br/filmes/animais-fantasticos-e-onde-habitam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero que vocês se divirtam!  

 Tatiana Faria  
Coordenadora da Educação Infantil 

 

https://adorocinema.looke.com.br/filmes/animais-fantasticos-e-onde-habitam


 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 


