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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA I (BEBÊS – BERÇÁRIO) 

ROTINA SEMANAL – DE 23 A 27 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 ET02 / CG05 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC- EI01 EF04 / EO04 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC- TS04 

 
COORDENAÇÃO 

 
https://www.criandocomapego.com/wp-

content/uploads/2018/05/transferencia-de-liquidos-com-esponja-
atividade-00-1-1024x749.jpg acesso em 29/10/2020 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar as habilidades 

de coordenação motoras fina, noções de espaço, 

tempo e comparação, brincando de transferir 

líquidos de um recipiente ao outro. 

 

RECURSOS: Dois potes de plástico, água, esponja 
(pode ser de cozinha ou de banho) e corante 
alimentício (opcional). 
 

DESENVOLVIMENTO: Coloque os dois potes um ao 

lado do outro, um será vazio e o outro estará cheio 

de água. Oriente a criança para colocar a esponja 

na água e espremê-la no outro pote até conseguir 

enchê-lo ou simplesmente até quando for 

divertido para ele. 
 

 
DENGUE E MEIO AMBIENTE  

 
PROPOSTA DE ATIVIDADE: Participar de momentos de 
interação com seus familiares através de um passeio 
pela casa, identificando e convivendo com atitudes 
positivas que evitam o contagio da dengue e preserve o 
ambiente, orientados pelo vídeo educativo. 
 
RECURSOS: Vídeo youtube “Xô, Xô Dengue”. 

 

DESENVOLVIMENTO: O adulto deverá colocar o vídeo 

“Xô, Xô Dengue” no youtube para a criança assistir: 

https://www.youtube.com/watch?v=P63mtCK34WY 
acesso em 10/11/2020 

Após assistir, a criança acompanhada pelo adulto deve 

dar um passeio pela casa, observando no ambiente se a 

caixa d’água esta tampada, garrafas e pneus sem água, 

os pratinhos das flores estão com terra, os sacos de 

lixos fechados, como apresentado no vídeo.  Após esse 

momento a criança poderá colorir a máscara da dengue 

no ANEXO 01. 

 
CULTURA AFRO-BRASILERIA 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_ynkzpwUEMQ&list=PLfMt2NXRTOA
AmEpoKj7COCztxEDS2pEZb&index=80 – acesso em 10/11/2020 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se por meio de 
manifestações artísticas da cultura afro-brasileira, 
expressando-se por meio da música e dança.  
 
RECURSOS: Vídeo youtube 
   
DESENVOLVIMENTO: O adulto deverá colocar no 

youtube o vídeo “Masaka Kids Africana Dancing Koti 

Ko”:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ynkzpwUEMQ&

list=PLfMt2NXRTOAAmEpoKj7COCztxEDS2pEZb&index

=80 

Convide a criança a dançar, apresentando movimentos 

com o corpo como mostrado pelas crianças no vídeo. 

Não se esqueçam de enviar os registros para a 

professora!!! 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

   

ANEXO 01 

MÁSCARA DENGUE 

 

 
https://www.espacoeducar.net/2012/12/mascara-de-mosquito-da-dengue.html ACESSO EM 10/11/2020 
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