
 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA II (CRIANÇAS BEM PEQUENAS- MATERNAL II) 
ROTINA SEMANAL  DE  22 DE MARÇO  A  26  DE MARÇO 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 e fotos para ser encaminhada a escola na próxima semana via WhatsApp. 
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 ET 05/ EF01 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC- EI02 TS03/ EO01/CG03 

HISTÓRIA “CADA VOGAL E SUA CASA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=m6Jz_ShI6A8  - acesso em 22/03/2021 

 
PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar o vocabulário adequado ao manipular materiais 
comparando, classificando e organizando os objetos e os personagens da história seguindo 
alguns critérios e expressar-se se ao participar de momentos de diálogo coletivo. 

RECURSOS:  Vídeo Youtube, videoaula; materiais e objetos diversificados 

DESENVOLVIMENTO: O adulto deverá  assistir com a criança a história: “CADA VOGAL E SUA 
CASA”. Logo após, deve apresentar para as crianças as vogais e pronunciá-las claramente; 
mencionem os nomes de objetos da casa, das pessoas e dos lugares que comecem com cada 
uma das vogais.  
      Como atividade de registro, separem os objetos da casa conforme a vogal estimulando e 
fazendo associação do objeto selecionado com a letra e som. Não se esqueçam de registrar 
este momento através de fotos ou vídeos. 

MÚSICA: “CIRANDA DOS BICHOS”-Palavra cantada. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA - acesso em 22/03/2021. 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Brincar e participar de situações de aprendizagem 
expressando-se por meio de linguagens como a da música, do movimento corporal, do 
teatro, do faz de conta;  convivendo com seus pares utilizando combinados e 
construção de regras, bem como, conhecer-se por meio de brincadeiras, canções para 
reflexão do seu próprio corpo. 

RECURSOS:  Vídeo Youtube. 

DESENVOLVIMENTO: A criança deverá assistir ao vídeo da música:  “CIRANDA DOS 
BICHOS”, onde deverá  simular movimentos orientados incentivando a imaginação e 

estimulando a expressão corporal de acordo com a música. 
        Logo após, o adulto deverá dialogar com a criança fazendo os seguintes 
questionamentos:  

 Quais são os bichos que imitamos na brincadeira cantada?  

 Qual o bicho que você mais gostou de imitar ? (registre com uma foto).  
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