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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA I (BEBÊS - BERÇÁRIO)  

ROTINA SEMANAL – DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2021 

ALUNO (A):________________________________________________________________ PROFESSORAS:____________________ / _____________________   

ESCOLA: EMEI “IRMÃ IRACILDA DE OLIVEIRA” 

Se possível, registrar as atividades através de vídeos, fotos e até desenhos para ser encaminhada no grupo do WhatsApp ou para a escola quando retornarmos. 

ATIVIDADE 01 
OBJETIVO BNCC EI01 - EF05 / EO01 / CG03 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC EI01 - ET03  

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC EI01 - EO03 / TS03 

HISTÓRIA “SONO, MUITO SONO” 
 

  
Vídeo com a Professora Carminha 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Participar da contação da história 
tentando reproduzi-la. Expressar-se por meio da história e ao 
realizar os movimentos da borboleta Antonieta.  

RECURSOS: Vídeo em anexo. 

DESENVOLVIMENTO: Assistir ao vídeo da história Sono, 
muito sono (em anexo) contado pela professora Carminha. 
Em seguida, um adulto fará os comando para a criança: 

• Vamos bater a asa igual a borboletas? Bem alto, 
agora bem baixo, do lado, do outro lado, agora 
rodando... 

• Depois que a borboleta bateu as asas, o que ela fez? 
Vamos imitar a borboleta dormindo... 

 

PASSEIO AO REDOR DA CASA 

 

 
https://images.app.goo.gl/h5kzNXrDEdb2jNLj7 

Imagem acessada em 29-03-2021 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar o ambiente em torno 
da casa a procura de borboletas e outros insetos. Conviver 
com o adulto fazendo descobertas durante o passeio e o que 
foi observado.  

RECURSOS: Natureza 

DESENVOLVIMENTO: A criança acompanhada por um adulto 
deverá fazer um passeio entormo da casa, a procura de insetos 
e principalmente a Borboleta, observando seu movimento e o 
bater de suas asas. 

 

MÚSICA “ AS BORBOLETAS” 
 

 

https://youtu.be/XRLwj3pPxzw 
Vídeo acessado em 29-03-2021 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se por meio da 
imitação e criação de movimentos musicais. Brincar, dançar e 
contar junto com a música As Borboletas. 
 

RECURSOS: Vídeo Youtube https://youtu.be/XRLwj3pPxzw 

DESENVOLVIMENTO: Interagir com a música percebendo-a 
como forma de expressão individual, coletiva, corporal, 
favorecendo a socialização, a imitação, a contagem e o 
desenvolvimento da interação e afetividade. 

 
 
 
 

Não se esqueçam de enviar as fotos e vídeos das atividades! 
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