
CRONOGRAMA - PLANTÃO DE FÉRIAS - JULHO 2021 
PERÍODO DIVERSIFICADO - 12 ATÉ 23 DE JULHO  

 
Os alunos deverão vir uniformizados. 
 
 

12/07- Segunda-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento e roda de Conversa: Apresentação de alunos e professores – 
período matutino, combinados e programação 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Brincadeiras recreativas individuais (comandos): 

mestre mandou: A professora ou aluno dá os comandos como: ¨todos num pé 

só¨, ¨levantar o braço esquerdo, direito, pular para frente, para trás. 

 Morto vivo diferente: comando clássico, muito vivo- todos pulam alegremente. 

Muito morto- todos ficam de olho fechado. 

 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Origami 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Just dance- Cada aluno em seu lugar demarcado irá 
desenvolver os comandos da dança. 

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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Roda de Conversa: Apresentação de alunos e professores – período 
vespertino, combinados e programação 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: “Teatro de sombras de circo”. 
Os educandos vão confeccionar o personagem que mais gostou do circo e 
depois vão montar sua própria história. (sala teatro diversificado) 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos 
 

 
 
13/07-Terça-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Jogos Online - Site Wordwall (Jogo de intervenção 

pedagógica. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Brincadeira boca do palhaço - Argola 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Jogo jokenpo (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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Equilíbrio de lego: Cada educando vai montar 
blocos de lego em cima de um palito de picolé. Ganha quem consegui 
equilibrar mais tempo bloco de lego em cima palito de picolé. (espaço externo 
diversificado) 

15:00/15:30 Lanche 



15:30/17:00 Atividades Recreativas: Os educandos vão confeccionar um boneco de 
equilíbrio com papel, canudo e clips.                                                    

 
17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos 

alunos/Brincadeira livre/dirigida no pátio 
 

 
 
14/07- Quarta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Desenho livre 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividades Recreativas: Mosaico com papel colorido - escolha do desenho 

livre. 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Pula Corda (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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Pular elástico e brincar de estátua cada um atrás de 
sua carteira.  

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Os educandos vão confeccionar um palhaço - tem que 

acertar o nariz do palhaço   

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos 
alunos/Brincadeira dirigida no pátio como amarelinha. 

          

 
 
15/07-Quinta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: História maluca: O professor ou uma criança falará o 

nome de um objeto, e a partir daí a história se inicia. Um começa e o outro 

continua até que todos falem para completar a história. (Pátio) 

 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada:  Boliche 



11:00/12:00 Atividades Recreativas: Circuito com obstáculos (quadra)- Será colocado 
bambolês, cones, corda e jump. Os alunos serão divididos em pequenas 
equipes. 

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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Cada educando vai montar seu próprio palhaço 

usando sua criatividade!!  

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Brincadeira quem sou eu? Dos personagens do circo. 
Cada educando vai confeccionar uma cartinha. (quadra*) 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos 
alunos/Brincadeira livre/dirigida no pátio e ida ao pátio 

 

 
 
16/07- Sexta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Massinha livre. 

09:30/10:00 Lanche  

10:00/11:00 Brincadeira no pátio: Stop falado - Será escolhido uma letra e objeto para que 
um de cada vez fale. No momento que não souberem mais, é trocado a letra e o 
objeto. 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Dia do brinquedo: (Cada criança trás de casa seu 
brinquedo).  

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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Dia da fantasia!! Pode ser qualquer fantasia que 
quiser. Pode ser relacionada ao circo ou a fantasia preferida. Vamos fazer 
desfile das fantasias.  

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Recreação aberta: Dia de ser malabarista!! Cada educando vai confeccionar 
sua própria bolinha de papel para depois ensaiar para ser malabarista. 
(ginásio*) 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos 
alunos/Brincadeira dirigida no pátio 

 
 
 
 
 



19/07- Segunda-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Jogos on-line – Site Wordwall (Jogo de intervenção 

pedagógica. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada:  Caça ao tesouro (animais) 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Bolinha de sabão (pátio) 

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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: História divertida, a professora apresentará a caixa 
surpresa, dentro terão várias figuras plastificadas, a professora irá retirar uma 
figura e o nome de um educando, esse irá iniciar a história relacionando a figura, 
logo a professora tira outro nome e outra figura e assim a história vai ganhando 
uma forma bem divertida. 
(espaço externo diversificado*) 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividade direcionada: Jogos colaborativos.” O que ele disse?”  “imagem e 
ação” “Qual é a imitação?” (na quadra*)                  

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos 
alunos/Brincadeira livre/dirigida no pátio 

 
 
20/07-Terça-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Brincadeira da forca com palavras e/ou frases 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada:  Rabo do burro - confecção do rabo do burro com folhas 
coloridas. Depois, brincar com o rabo. 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Após a confecção do rabo será feita a brincadeira de 
encaixar o rabo no burro. Brincar de correr  

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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Tênis Diferente - Confeccionar raquetes com pratos 
de papelão e rolo de papel toalha, cada educando receberá um balão, que 
será inflado com a bombinha, e assim terão que jogar, equilibrar e brincar 
com sua “raquete” e seu balão. 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Desafio de just dance - Os educandos serão 
divididos em três grupos, dois grupos dançarão e um grupo será “juiz”, para 
analisar aquele que melhor desempenhou a dança, e assim fazendo rodízio 
entre os grupos. (auditório*) 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos 
alunos/Brincadeira livre/dirigida no pátio 

 
 
 
 
 
 
 



21/07- Quarta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Jogos on-line – Site Wordwall (Jogo de intervenção 

pedagógica. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividades Recreativas: Circuito de desenhos no chão com giz - Será feito 

desenhos no chão com giz onde as crianças em equipes terão que realizar. 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Culinária - Pão de queijo  

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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Desafio da rima- Cada educando fará uma rima/ 
poema/ prosa, depois irão fazer a apresentação para o grupo.  
 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Atividades Recreativas: Cabelo Maluco e Festa do 
“Esquisito”- Esse será o dia do cabelo maluco e festa do "esquisito”. Cada 
educando deverá vir com um penteado bem “maluco” e uma roupa que ele 
julgue bem “diferente”, faremos uma divertida festa com a brincadeira “Seu 
mestre mandou”. (sala de aula grande*) 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos 
alunos/Brincadeira livre/dirigida no pátio 

 
22/07-Quinta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Jogo da velha humano - Seguir todas as normas do 

jogo tradicional. Porém as peças serão as crianças. 

09:30/10:00 Lanche 

10:00/11:00 Atividade direcionada: Confecção Bilboquê 

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Just dance- cada aluno em seu lugar demarcado irá 
desenvolver os comandos da dança. 

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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades Recreativas: Oficina de peteca com material reciclado. Oficina de 
esculturas de balão. (pátio de cima*) 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Jogar peteca, individualmente, com comandos da 
professora e livremente. (ginásio*) 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos 
alunos/Brincadeira livre/dirigida no pátio 

 
 
23/07- Sexta-feira 

Horário Resumo das atividades 

07:30/08:30 Acolhimento 

08:30/09:30 Atividades Recreativas: Caixa musical (com figuras de animais) 

09:30/10:00 Lanche  

10:00/11:00 Atividade direcionada: Cine pipoca - Filme Trolls  

11:00/12:00 Atividades Recreativas: Dia do brinquedo - cada criança deverá trazer seu 
brinquedo individual de casa. 



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 Recepção dos alunos - período vespertino 

14:00/15:00  Atividades direcionada: Brincadeira de adivinha: nesta brincadeira, os 
educandos devem vir preparados de casa, fazer uma breve pesquisa de 
charadinhas para fazer para o grupo. 
Jogo dos 7 erros: neste jogo dos 7 erros os educandos observam um ambiente 
em detalhes e depois fecham os olhos. Neste momento a professora muda 
alguns objetos de lugar para que encontrem o “erro”. 

15:00/15:30 Lanche 

15:30/17:00 Atividades Recreativas: Festa do Pijama- Neste dia os educandos poderão vir 
de pijama, trazer sua almofada, seu amigo da cama e sua pantufa, faremos uma 
enquete para assistir entre os filmes selecionados pela professora (Luca; Soul; 
Raya e o Último Dragão). (auditório*) 

17:00/17:50 Organização de ambiente escolar, preparação para saída dos alunos/Brincadeira 
livre/dirigida no pátio 

 
OBS.: Todas as brincadeiras/atividades nos espaços externos dependerão de como estará o 
tempo (sem chuva). 
 
Materiais que os alunos deverão trazer de casa (Período Matutino): 
 
Trazer todos os dias estojo completo. 
 
Dias 16/07 e 23/07 - Dia do brinquedo: (Cada criança trará de casa seu brinquedo).  
 
Dia 23/07- Os alunos deverão trazer pipoca estourada de casa. 
 
Dia 22/07 - Garrafa Pet (2 litros) 
 
Dia 19/07 - Garrafa Pet (300 ml) 
 
Espaços: 
 
Auditório 
Pátio 
Salas de aula 
Quadra 
 
Materiais que os educandos deverão trazer (Período Vespertino) 

Os educandos deverão trazer diariamente estojo completo. 

 Dia 14/07- Trazer uma tampa de caixa de sapato. 

Dia 15/07- Trazer cola e tesoura. 

Dia 16/07- Trazer sua fantasia 

Dia 20/07- Trazer 1 rolo de papel toalha 

Dia 21/07 – Os educandos deverão vir caracterizados conforme tema (penteado maluco e festa 

do "esquisito”). 

Dia 23/07- Os educandos deverão vir caracterizados conforme tema (festa do pijama), poderão 

trazer também seu “amigo da cama” e sua pantufa. 


