
 

  

 

 

 

DOMINGO 
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SEGUNDA 

17/03 

TERÇA 

18/03 

 

QUARTA 

19/03 

QUINTA 

20/03 

SEXTA 

21/03 

SÁBADO 

22/03 

Fazer pipoca para ver 
um filme bem 
divertido.  
 
 
 
 
 
 
Escolher um livro que 
fale sobre as cores, 
formas, valores, 
respeito e carinho. 
Leitura em família. 
 
 
 

A família pode usar uma 
caixa de sapatos 
(chamamos de caixa 
surpresa) e colocar dentro 
objetos de cor amarela e 
lançar perguntas para a 
criança.  
- Qual é a cor deste objeto? 
- O que mais temos dessa 
cor dentro do ambiente em 
que estamos? 
- Que fruta tem essa cor? 
 
 
 No Youtube existe um 
vídeo: 
https://www.youtube.com
/watch?v=NGYh8Lv56oc 
 A família pode dançar 
junto e se divertir! 
 
 
Arrumar os brinquedos e 
separar os que não usam 
mais. 

Preparar uma receita com 
um parente, tirar foto e 
colocar a receita e a foto 
em uma folha. Trazer 
quando retornarmos. 
 
 
Realizar atividades de 
coordenação motora 
grossa. Podemos usar o 
vídeo: Jacaré foi passear 
lá na lagoa. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=wBU1HflQE5I 
e também: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=--dR9F_IOWY 
Todos juntos seguindo os 
comandos da música e 
pode afastar os móveis e 
se preparar para se 
divertir! 

Pesquisar como 
podemos prevenir o 
Corona vírus, como 
lavar as mãos 
corretamente 
(experiência em 
anexo).https://www.yo
utube.com/watch?v=Co
at6NKnoB8 
 
Fazer um círculo 
tamanho médio com 
TNT ou algum tecido 
que possa usar e 
mostrar para a criança a 
forma geométrica, 
separar alguns objetos 
em casa que tenham o 
mesmo formato e 
outros diferentes, 
misturar e pedir para 
que ela separe apenas 
os objetos em forma de 
círculo e coloque dentro 
do círculo maior. 

Escolher uma 
história e depois 
ilustrá-la. Ficha 
literária 
encaminhada em 
anexo.  
 
 
 
 
Brincar (foi enviado 
em anexo várias 
brincadeiras que 
podem ser 
realizadas). 

Brincar com blocos 
lógicos. Ou pode 
escolher alguns 
brinquedos e 
equilibra-los. Fazer 
torre e depois 
derrubá-las. 
 
 
Realizar atividades 
sensoriais. 
https://www.youtu
be.com/watch?v=X
uGB_jB6q5M 
É importante a 
família esta 
observando e 
orientando a 
atividade. 
 
 

Produzir um 
brinquedo de 
sucata. Trazer para 
a escola quando 
retornarmos. 
 
 
 
 
 
Fazer desenhos 
com a família. 
 
 
 
 
 
 

ROTINA – Educação Infantil – Creche II A e B 

https://www.youtube.com/watch?v=NGYh8Lv56oc
https://www.youtube.com/watch?v=NGYh8Lv56oc
https://www.youtube.com/watch?v=wBU1HflQE5I
https://www.youtube.com/watch?v=wBU1HflQE5I
https://www.youtube.com/watch?v=--dR9F_IOWY
https://www.youtube.com/watch?v=--dR9F_IOWY
https://www.youtube.com/watch?v=Coat6NKnoB8
https://www.youtube.com/watch?v=Coat6NKnoB8
https://www.youtube.com/watch?v=Coat6NKnoB8
https://www.youtube.com/watch?v=XuGB_jB6q5M
https://www.youtube.com/watch?v=XuGB_jB6q5M
https://www.youtube.com/watch?v=XuGB_jB6q5M

