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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA I (BEBÊS – BERÇÁRIO) 

ROTINA SEMANAL – DE 16 A 20 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 EF08 / TS04 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC- EI01 CG05/EO04 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC- ET02 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA  

 
http://artepopularbrasil.blogspot.com/2014/08/heitor-dos-prazeres.html 
https://www.pepitoatividades.com/2018/10/desenho-animado-menina-
bonita-do-laco.html - acesso em 01/11/2020 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Participar da escuta de 
historias identificando diferenças e semelhanças entre os 
personagens, conhecendo-se por meio de apreciação de 
obra artística que retrata a cultura afro-brasileira. 
 
MATERIAIS: Vídeo youtube: “Menina bonita do laço de 
fita”. 
 
DESENVOLVIMENTO: O adulto deverá acessar o link 

https://www.youtube.com/watch?v=UhR8SXhQv6s 

apresentando à criança a história: “Menina Bonita do 

Laço de Fita”. Seria interessante que o adulto 

apresentasse a criança as diferenças e o carinho existente 

entre os personagens da historia (menina e coelho). 

Em seguida, o adulto deverá apresentar à criança a 

imagem do ANEXO 01, apontando as atividades 

realizadas pelo povo afro brasileiro, ex: crianças 

brincando, homens e mulheres cantando, dançando... 
 

COORDENAÇÃO E EXPRESSÃO 

 
https://profissaomestre.com.br/atividades-de-coordenacao-motora/ - 

acesso em 01/11/2020 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar diferentes 
materiais desenvolvendo a coordenação motora fina, 
expressando-se ao controlar emoções no decorrer da 
atividade.  
 
MATERIAIS: Elástico de dinheiro e rolo de papelão. 
 
DESENVOLVIMENTO: O adulto deverá segurar para a 

criança o rolo de papelão em pé. A criança deverá 

colocar com as mãos o elástico no cone, conforme 

apresenta a imagem.  
 

ENCHENDO OS COPOS COM ÁGUA 

 
https://www.americanas.com.br/busca/jarra-de-suco-com-copos acesso 
em 01/11/2020. 
  
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conviver com noções de 
espaço ao tirar água da garrafa e distribuir em copos 
pequenos sem que a água transborde; brincar de 
casinha ao oferecer água a bonecas, bonecos e ursos.  
 
MATERIAIS: Uma garrafinha ou jarra com água e copos 
pequenos. 
 
DESENVOLVIMENTO: O adulto deverá oferecer a 

criança uma jarra ou uma garrafinha plástica com água 

e três copinhos. A criança deverá colocar a água da 

jarra/garrafinha nos copinhos sem que transborde (caia 

pra fora do copo). Para a atividade ficar mais divertida a 

criança poderá oferecer a água a bonecas, ursinhos e 

até familiares.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

   

 

ANEXO 01 

IMAGEM PARA OBSERVAÇÃO  

 
Heitor dos Prazeres, Festa de São João, óleo sobre a tela. 

http://artepopularbrasil.blogspot.com/2014/08/heitor-dos-prazeres.html 
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