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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA I (BEBÊS – BERÇÁRIO) 

ROTINA SEMANAL – DE 28 DE SETEMBRO A 02 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- EI01 ET 05/ EO06 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC- EI01 CG05/TS02 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC- EI01 EF02 e 04 

 
EXPLORANDO FOLHAS DE ÁRVORES 

 

 
https://www.machadodeassis.com.br/galeria.php?galeria=00158
5&id=2995 –acesso em 14/09/2020 

 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Interagir com os pares 
brincando com folhas diversas de árvores, 
identificando suas propriedades (tamanho, formato e 
cor), assim, convivendo com elementos da natureza. 
 
MATERIAIS: Folhas de árvores diversas 
 
DESENVOLVIMENTO: O adulto deverá recolher 

algumas folhas de árvore, de preferência as que estão 

caídas nos chão e colocar em uma bacia para a criança 

brincar na companhia do adulto, destacando as 

sensações ao tocar as folhas, sua cor, formato e 

tamanho. Em seguida, podem fazer uma colagem com 

essas folhas. 
 

 
DECALQUE COM FOLHAS SECAS 

 

 
http://marianajrentroia.blogspot.com/2011/04/atividade-decalque-
de-folhas-secas.html - acesso em 14/09/2020 
 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Expressar-se por meio de 
produções artísticas ao explorar as possibilidades de 
manuseio de diferentes suportes, desenvolvendo a 
coordenação motora fina.  
 
MATERIAIS: Folhas secas de árvores; 
  Folha de sulfite em anexo; 
  Giz de cera. 
 
DESENVOLVIMENTO: Coloque a folha seca da árvore 

embaixo da folha de sulfite, em seguida, a criança 

poderá passar o giz de cera deitado por cima da folha 

de sulfite no local onde está a folha seca, poderá 

perceber que o formato da folha da árvore sairá na 

folha de sulfite. Valorize as produções da criança. 

 

 
VÍDEO EDUCATIVO: “NATUREZA SEMPRE SE 

TRANSFORMA” – MUNDO BITA 
 

 

https://youtu.be/ntReWqrlYbE - acesso em 14/09/2020 

 

RECURSO: Vídeo youtube 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se por meio em que vive 
através da linguagem musical, participar da identificação dos 
elementos da natureza apresentados na música. 

 
DESENVOLVIMENTO: O adulto deverá colocar o vídeo no 

youtube para a criança apreciar e identificar os elementos da 

natureza. Peça para ela dizer o nome dos elementos que vem 

a aparecer no vídeo (passarinho, aranha, rio, terra, semente, 

entre outros). O adulto, para facilitar, deve perguntar a 

criança: “Que bichinho é esse?” ou “O que é isso?”. 

Para as crianças que ainda não falam o adulto pode falar o 

nome dos elementos conforme vem a aparecer no vídeo. 

(“olha o rio”, “a aranha”, “olha a plantinha”...) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

   

NOME:________________________________ DATA: ___/___/______ 

 

FOLHA PARA REALIZAR DECALQUE COM FOLHAS SECAS – ATIVIDADE 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:educacaoeliasfausto@yahoo.com.br

