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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA I (BEBÊS - BERÇÁRIO) 
ROTINA SEMANAL – DE 19 a 23 DE OUTUBRO 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 EO04/ EF07 

ATIVIDADE 02 
Objetivo BNCC CG05/ET02 

ATIVIDADE 03 
Objetivo BNCC TS04 

 

MANUSEIO DE LIVROS INFANTIS 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se ao ampliar 
sua capacidade de comunicação e expressar suas 
preferências ao escolher livros para manusear. 
 
RECURSO: 
 Livros infantis 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Permitir que a criança manuseie diferentes livros 
infantis, estimulando sua comunicação e 
possibilitando que ela possa demonstrar suas 
preferências ao escolher o livro que mais prender sua 
atenção. 
 

 
 
Disponível em: 
https://revistacrescer.globo.com/Diversao/Livros/noticia/2018/06/literat
ura-infantil-para-pegar-virar-sentir.html Acesso em 26/09/2020. 

 

COORDENAÇÃO MOTORA 
 
PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar diferentes texturas, 
participando de práticas nas quais tem a oportunidade de 
aprimorar a coordenação motora fina. 
 
RECURSOS: 
 Macarrão  
 Canudos de plástico ou palitos de churrasco 
 Massa de modela 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Permita que a criança possa manipular a massa de 
modelar, depois auxilie a colocar a massa de modelar numa 
superfície plana, como demonstrado na imagem abaixo, em 
seguida ajude a criança a fixar os canudos de plástico na 
massa de modelar. E por fim ofereça a criança o macarrão 
numa tigela para que ela possa colocar os canudinhos de 
macarrão no canudo ou palito de 
churrasco. 
 

 
 
 
 
 
Disponível em:  https://br.pinterest.com/pin/794463190497852617/?nic_v2=1a3NS706U 

Acesso em 26/09/2020. 

 

MELHORES BRINCADEIRAS AFRICANAS 
 
PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conviver com seus pares no 
fruir das manifestações artísticas e culturais ao brincar 
com músicas de roda. 
 
RECURSO: 
 Vídeo – youtube – Roda Africana (Palavra Cantada) 
Disponível em: 
 https://www.youtube.com/watch?v=QjlmRDk9ktI 

Acessoem26/09/2020. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Conhecer a cultura Afro-Brasileira, aprendendo as 
brincadeiras com o vídeo “Roda Africana - as melhores 
brincadeiras - Palavra Cantada”. Coloque o vídeo e 
brinque junto com a criança. 
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