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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA I (BEBÊS - BERÇÁRIO) 
ROTINA SEMANAL – DE 21 A 25 DE SETEMBRO 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 EO06 

ATIVIDADE 02 
Objetivo BNCC CG05 

ATIVIDADE 03 
Objetivo BNCC TS01 

ATIVIDADE 04 
Objetivo BNCC EF04 

ATIVIDADE 05 
Objetivo BNCC ET05 

 

DESCOBRINDO SUA SOMBRA 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: 
Conhecer-se nas diversas 
experiências de interações em 
brincadeiras e linguagem de 
comunicação. 
 
RECURSOS: Tapete ou colchonete 
 
DESENVOLVIMENTO: Leve seu 
bebê ao espaço externo para um 
banho de sol. Acomode-o de 
maneira confortável (em tapetes 
ou colchonetes), de forma que 
façam tentativas de locomoção até 
os objetos de interesse colocados 
próximos a ele. Assim que o bebê 
perceber sua sombra no piso, 
aponte para essa ação chamando 
positivamente atenção fazendo 
nossos gestos como dar tchau para 

sua sombra ou jogar beijos. 

 
https://pt.dreamstime.com/fotografia-de-
stock-crian%C3%A7a-e-sombra-
image1202722 acesso em 02/09/2020 

 

PUXANDO OBJETOS 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar 
movimentos ampliando suas 
possibilidades motoras e sua 
autonomia. 
 
RECURSOS: Garrafa pet, barbante ou 
linha 
 
DESENVOLVIMENTO: Para essa 
brincadeira, utilize uma garrafa pet 
com água e barbante ou linha. 
Amarre o barbante na garrafa, sente 
a criança de frente para o objeto e 
estimule a puxar. 

 

 
https://www.instagram.com/p/CEaTqhd
pmJe/ acesso em 02/09/2020 

 

RTIMOS MUSICAIS 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Expressar 
suas emoções por meio da música. 
 
RECURSOS: Colher de pau, latas ou 
panelas 
 
DESENVOLVIMENTO: Acompanhe 
com a criança a música “Marcha 
Soldado” com batuques, utilizando 
colheres de pau, lata ou panelas. 
Incentive a criança a cantar outras 
músicas que ela goste. 
 

 
htps://imoveis.estadao.com.br/noticias/
quanto-barulho-e-barulho-demais/ 

Acesso em 02/09/2020 
 
 
 

 

OBSERVAÇÃO E INTERAÇÃO 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: 
Participar e conviver com 
diferentes situações de leitura e 
identificação de imagens  
 
RECURSOS: Livros ou revistas com 
ilustrações. 
 
DESENVOLVIMENTO: Contar uma 
história utilizando um livro ou 
revistas com ilustrações. Interaja 
com a criança pedindo para que 
aponte as ilustrações e 
personagens 
 

. 
http://www.piupiuonline.com.br/lendo
-para-o-bebe.html 
Acesso em 02/09/2020 

 

CESTO DO TESOURO 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Brincar 
e manipular materiais diversos 
comparando semelhanças e 
diferenças. 
 
RECURSOS: Caixa de sapato ou 
cesto e objetos diversos. 
 
DESENVOLVIMENTO: Em uma 
caixa de sapato ou cesto, coloque 
objetos diversos e variados com 
diferentes texturas e cores para 
criança manipular. Ofereça objetos 
seguros. 
 

 
https://novaescola.org.br/conteudo/8
969/tudo-cabe-na-caixa-dos-bebes 
acesso em 02/09/2020 
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