
 

PLANEJAMENTO PLANTÃO DE DEZEMBRO – 12 a 20/12/2019 –  

PERÍODO DIVERSIFICADO – professoras: Mariléa, Janice, Adrieli e Patrícia (auxiliares Ariane e 

Andreia) 

 

Os alunos deverão trazer:  

 Estojo/penal com material para colorir e escrever; 

 Brinquedos e jogos (nos dias solicitados). 

 

 

12/12- Quinta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades recreativas: massinha, dobraduras, pintura com guache  

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Montagem de desenhos com tampinhas no ginásio - coletivos 

11:00/12:00 Atividades recreativas: Karaokê – sala de aula 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos  

13:30/14:00 Acolhimento 

14:00/15:00 Atividades recreativas: Oficina de biscuit com o tema férias 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividade direcionada: coelho sai da toca, espelho, pular corda. 

17:00/17:50 Brincadeiras livres e dirigidas e preparação para a saída dos educandos 

 

13/12- Sexta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades recreativas: massinha, dobraduras, pintura com guache e DIA DO 

BRINQUEDO E JOGOS 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: circuito na sala de espelho. 

11:00/12:00 Atividades recreativas: futebol, pular corda, basquete, caçador. 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos  

13:30/14:00 Acolhimento 

14:00/15:00 Atividades recreativas: Caça ao Tesouro 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividade direcionada: Dança da cadeira e jogo da velha 

17:00/17:50 Brincadeiras livres e dirigidas e preparação para a saída dos educandos 

 

16/12 -Segunda-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades recreativas: desenho livre, escultura com massinha, dominó e jogo cara a cara. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Oficina do monstrinho (Balão e farinha) 

11:00/12:00 Atividades recreativas: brincadeiras livres e dirigidas 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 



13:30/14:00 Acolhimento 

14:00/15:00 Atividades recreativas: Oficina do Monstrinho (balão e farinha) - continuação 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividade direcionada: Barra Manteiga  

17:00/17:50 Brincadeiras livres e dirigidas e preparação para a saída dos educandos 

 

17/12- Terça-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades recreativas: desenho livre e pintura livre com tinta guache. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Contação de Histórias Natalinas 

11:00/12:00 Atividades recreativas: brincadeiras livres e dirigidas 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Acolhimento 

14:00/15:00 Atividades recreativas: Contação de Histórias e Oficina de Máscara 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividade direcionada: Queimada 

17:00/17:50 Brincadeiras livres e dirigidas e preparação para a saída dos educandos 

            

18/12-Quarta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades recreativas: esculturas com biscuit. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Oficina do RELÓGIO. 

11:00/12:00 Atividades recreativas: alerta, elefante colorido, coelho sai da toca, brincadeiras na 

quadra. 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Acolhimento 

14:00/15:00 Atividades recreativas: Construção da pipa com papel - dobradura 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividade recreativa: Elefante colorido e alerta 

17:00/17:50 Brincadeiras livres e dirigidas e preparação para a saída dos educandos 

 

19/12-Quinta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades recreativas: brincadeira de balão com água (trazer toalha e roupa para trocar) 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividades direcionada: Brincadeiras direcionadas na quadra: queimada, gato e rato, 

entre outras. 

11:00/12:00 Atividades recreativas: Futebol, pular corda, pega-pega. 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Acolhimento 

14:00/15:00 Atividades recreativas: Esculturas com massinha 

15:00/15:30 Lanche 



15:30/17:00 Atividade direcionada: Cine pipoca  

17:00/17:50 Brincadeiras livres e dirigidas e preparação para a saída dos educandos 

  

20/12 - Sexta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades recreativas: Brincadeira livre com brinquedos e jogos – pode trazer seu 

brinquedo ou jogo coletivo de casa. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Dia da Fantasia com desfile                                        

11:00/12:00 Atividades recreativas: Caça ao tesouro 

12:00/12:30 Almoço – Oração de agradecimento pelo alimento – Higienização bucal 

12:30/13:30 Momento de Relaxamento e preparação para a saída dos educandos 

13:30/14:00 Acolhimento 

14:00/15:00 Atividades recreativas: Culinária Divertida – Espetinho de frutas 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividade direcionada: Dia da fantasia – Festa de Encerramento do Plantão de Férias 

17:00/17:50 Brincadeiras livres e dirigidas e preparação para a saída dos educandos 

 

 

Obs.: as atividades poderão ser alteradas dependendo do tempo atmosférico, quantidade de 

educandos, outros. 

 

 


