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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA II (CRIANÇA BEM PEQUENA - MATERNAL)  

ROTINA SEMANAL – DE 29 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2021 

ALUNO (A):________________________________________________________________ PROFESSORAS:____________________ / _____________________   

ESCOLA (    ) EMEI “IRMÃ IRACILDA DE OLIVEIRA”;    (     ) EMEI “PEQUENINA FLOR”;    (     ) EMEI “ÂNGELA MARIA BÉRGAMO ANTUNES” 

Se possível, registrar as atividades através de vídeos, fotos e até desenhos para ser encaminhada a escola. 

Link das Orientações no site oficial da Prefeitura de Elias Fausto/SP https://www.eliasfausto.sp.gov.br/material-de-educacao 

ATIVIDADE 01 
OBJETIVO BNCC EI02 EF04 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC EI02 TS03 / EO02 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC EI02 CG02 / ET04 

HISTÓRIA “O COELHINHO QUE NÃO ERA DA PÁSCOA” 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QHnPhc1R1HQ -  acesso em 26/03/2021 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conviver com seus familiares 
ampliando seu vocabulário através da história e de 
questionamentos; Participar da confecção do coelho. 

RECURSOS: Vídeo Youtube, videoaula e folha de papel. 

DESENVOLVIMENTO: Escolher um ambiente aconchegante 
para assistir ao vídeo da história. Em seguida fazer 
questionamentos sobre a história e a vida dos coelhos.  

• Qual era o nome do coelho da história? 

• Quais animais eram amigos do coelhinho? 

• Onde vivem os coelhos? 

• Você ja viu algum coelhinho? 

• Como eles andam? (Pedir para criança imitar) 
 Em outro momento, vamos confeccionar um coelhinho com a 
palma da mão!!! O adulto deverá colocar a mão da criança 
sobre o papel, contornar, recortar, montar e desenhar 
conforme a instrução. 
 
 

 Acesso em 26/03/2021 

MÚSICA: “ACORDA COELHO” 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qKGnuTsasTw- acesso em 26/03/2021 

 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Expressar-se por meio da 
reprodução de gestos e movimentos, brincar em momentos 
de interação com a família. 

RECURSO: Vídeo Youtube. 

 
DESENVOLVIMENTO: Iniciar a atividade assistindo ao 
vídeo da música para conhecer e aprender. Depois colocar o 
vídeo novamente e dançar, reproduzindo os gestos citados na 
música. Não se esqueçam de registrar os momentos para 
enviar para a professora! Divirtam-se em família!   

BRINCADEIRA: “PULA COELHO” 
  

 

Imagem retirada de:https://www.tempojunto.com/2016/04/19/um-brincadeira-para-ensinar-formas-
geometricas-para-os-pequenos/ - acesso em 26/03/2021 

 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se por meio de 
brincadeiras se deslocando no espaço ao explorar 
movimentos, formas e relações espaciais (dentro/fora);  
 

  RECURSOS: Giz, carvão, fitas (sugestão).  
 
  DESENVOLVIMENTO: No primeiro momento, o adulto deverá 

desenhar no chão as formas geométricas (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo). Em seguida, apresentar para a criança 
as formas geométricas mencionando seus respectivos nomes. 
A brincadeira deverá iniciar com o responsável dizendo “Pula 
coelho, no retângulo” (hora usar os dois pés, depois apenas 
um pé...), a criança terá que pular no retângulo. Isso deverá 
ser feito com todas as formas, para que a criança consiga 
identificar e reconhecer. 
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