
EXEMPLO de AGENDA para QUARENTENA 

“INTEGRIDADE é aquilo que eu faço de CERTO quando ninguém está vendo. 

Aproveite um horário que bate sol em sua casa e pegue um pouco de sol e se exercite (pule 
corda, fala polichinelo, corra sem sair do lugar, pule).  

Isso é importante pra sua saúde. 
HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
8 horas Acordar/Tomar 

café 
Acordar/Toma
r café 

Acordar/Tomar 
café 

Acordar/Toma
r café 

Acordar/Tomar café 

9 horas Oração/Leitura 
Bíblica 

Oração/Leitur
a Bíblica 

Oração/Leitura 
Bíblica 

Oração/Leitur
a Bíblica 

Oração/Leitura Bíblica 

10 horas Arrumar 
quarto/Tirar o 
lixo/Ajudar a 
família 

Arrumar 
quarto/Tirar o 
lixo/Ajudar a 
família 

Arrumar 
quarto/Tirar o 
lixo/Ajudar  a 
família 

Arrumar 
quarto/Tirar o 
lixo/Ajudar  a 
família 

Arrumar quarto/Tirar o lixo/Ajudar  a família 

11 horas Ler um livro Decorar um 
versículo 

Pesquisar sobre 
algo de 
interesse 
pessoal 
(dinossauros, 
planetas, 
botânica, meio 
ambiente, 

Decorar os 
estados e 
capitais do 
Brasil. 

Fazer um experimento. 
Dica site MANUAL DO MUNDO:  
https://www.youtube.com/channel/UCKHhA5hN2UohhFDfNXB_cvQ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hEYkVbx7cmY 

https://www.youtube.com/channel/UCKHhA5hN2UohhFDfNXB_cvQ
https://www.youtube.com/watch?v=hEYkVbx7cmY


culinária, 
agricultura) 

12 horas Almoçar Almoçar Almoçar Almoçar Almoçar 

      

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
 
14 h às 
16:00h 

ESTUDAR 
MATÉRIA da sua 
ESCOLA 

ESTUDAR 
MATÉRIA da 
sua ESCOLA 

ESTUDAR 
MATÉRIA da sua 
ESCOLA 

ESTUDAR 
MATÉRIA da 
sua ESCOLA 

ESTUDAR MATÉRIA da sua ESCOLA 

16  horas LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE LANCHE 

16:30 h VER DESENHO 
 

LER GIBI FAZER ORIGAMI OUVIR 
MÚSICA 

VER UM VÍDEO ENGRAÇADO 

17:00h às 
18:00h  

ESTUDAR por 
APLICATIVO 
 

 
https://pt.khana
cademy.org/ 

ESTUDAR uma 
LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 

 

ESTUDAR por 
APLICATIVO 

 
 
https://pt.khana
cademy.org/ 

ESTUDAR uma  
LÍNGUA 
ESTRANGEIRA 

 

ESTUDAR por APLICATIVO 

 
 
 
https://pt.khanacademy.org/ 
 
Aplicativo e site gratuito para estudar matemática e ciências em todas 
as séries. Tem vídeo-aula e testes. Excelente conteúdo. 
 

Tem ainda:   Matemática Rio com Prof. Rafael Procopio  
https://www.youtube.com/channel/UCjIPRjJZtGhzWD2LrEKOHMA 
 
ou  
https://matematicario.com.br/ 
 

https://pt.khanacademy.org/
https://pt.khanacademy.org/
https://pt.khanacademy.org/
https://pt.khanacademy.org/
https://pt.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/channel/UCjIPRjJZtGhzWD2LrEKOHMA
https://matematicario.com.br/


 

18h às 
19:00h 

Falar com 
amigos pela 
internet 

Falar com 
amigos pela 
internet 

Falar com 
amigos pela 
internet 

Falar com 
amigos pela 
internet 

Falar com amigos pela internet 

19h às 22h Banho/Jantar 
Curtir a família 

Banho/Jantar 
CULTO 
ONLINE com a 
família 

Banho/Jantar 
CULTO ONLINE 
com a família 

Banho/Jantar 
Curtir a família 

Banho/Jantar 
Curtir a família 

22 horas DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR DORMIR 

Aproveite um horário que bate sol em sua casa e pegue um pouco de sol e se exercite 
(pule corda, fala polichinelo, corra sem sair do lugar, pule). Isso é importante pra sua 
saúde. 


