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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA I (BEBÊS – BERÇÁRIO) 

ROTINA SEMANAL – DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2020. 

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 na próxima semana. 
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- EI01 TS04/ET02 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC- EI01 EF07 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC- EI01 CG05/EO04 

PINTURA COM LAMA 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Expressar-se por 
meio de artes visuais e explorar diferentes 
texturas através de materiais diversificados. 
 
RECURSOS: Água, terra e um recipiente para 
misturá-los. 
 
DESENVOLVIMENTO: Em um recipiente o 

adulto deverá ajudar a criança a misturara terra 

com a água até formar uma mistura homogênea 

(lama), em seguida peça para ela pintar o 

porquinho. Deixa-a se divertir e experimentar as 

diferentes texturas que irão aparecendo durante 

a atividade. 

 
https://br.pinterest.com/pin/632333603908022701/ acesso em 

07/10/2020 

VÍDEO EDUCATIVO:A CASA SONOLENTA 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Participar de 
atividades onde a criança possa manipular 
diversos portadores de leitura e conhecer-se como 
parte ativa desse uso social, utilizando para isso 
diferentes portadores textuais. 
 
RECURSOS: Celular e Vídeo YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=-
aB8k6QTV3g&t=1s 
 
DESENVOLVIMENTO: Apresente para a criança a 

história no YOUTUBE “A CASA SONOLENTA” e a 

incentive a falar e a identificar os personagens que 

vão aparecendo, fazendo com que ela interaja e 

sinta-se parte da história. 

 

https://www.google.com/search?q=foto+da+capa+do+livro+a+casa+sonolen

ta&sxsrf=ALeKk01Ql acesso em 07/10/2020 

A BEXIGA NÂO PODE CAIR  
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Brincar estabelecendo 
confiança progressiva em suas capacidades, 
estabelecendo interações com os outros e ampliando as 
suas possibilidades de coordenação motora ampla; 
conviver com seus pares expressando seus sentimentos 
através da brincadeira. 
 
RECURSOS: Bexiga. 
   
DESENVOLVIMENTO: Encha a bexiga com ar, depois 

faça um nó na ponta, em seguida demonstre para a 

criança como se faz, é só jogar a bexiga para cima e 

ficar batendo nela com as mãos, sem que ela caia no 

chão, depois vocês podem jogar um para o outro e 

podem também utilizar os pés, usem a imaginação, 

aproveitem esse momento alegre em família e incentive 

a criança a expressar os seus sentimentos durante a 

brincadeira. 

 
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ql2S9x7aMikwwEW

CvggdGBivHPg:1 acesso em 09/10/2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ANEXO 01 

 

ALUNO (A):__________________________________________ PROFESSORAS:______________________ 

PINTURA COM LAMA 

 
https://br.pinterest.com/pin/632333603908022701/ 
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