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EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA III (CRIANÇAS PEQUENAS - PRÉ-ESCOLA) 
ROTINA SEMANAL – 29 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2021 

 
ALUNO (A):________________________________________________________________ PROFESSOR (A):_____________________________________________ 
ESCOLA (     ) EMEI “PROFESSORA MARIA DE LOURDES SALEMI BERTELLI”; (     ) EMEI “PROFESSORA RUTE THONI BÉRGAMO”; (     ) EMEI  “ÂNGELA MARIA BÉRGAMO ANTUNES” 

Se possível, registrar as atividades através de vídeos, fotos ou desenhos e encaminhar no grupo pelo WhatsApp. 
Link das Orientações no site oficial da Prefeitura de Elias Fausto/SP https://www.eliasfausto.sp.gov.br/material-de-educacao 

ATIVIDADE 01 
OBJETIVO DA BNCC EI03 ET03 /EO07 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO DA BNCC EI03 EF09 /CG01/ TS03 

 
ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS E TREINO DO NOME. 
 

ATIVIDADE: Roda de conversa. 

PROPOSTA DA ATIVIDADE: Conhecer-se através da interação com meio 

ambiente e seus fenômenos naturais através do vídeo “água”; Expressar 
seus sentimentos e opiniões sobre desperdício de água e formas de 
economizar. Conviver com seus pares participando de diálogos sobre os 
perigos da água parada e o mosquito da dengue. 
   
RECURSO: VÍDEO: ÁGUA. 
https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A (acesso 30/03/2021)  
 

 
DESENVOLVIMENTO: APÓS ASSISTIR AO VÍDEO COM A CRIANÇA, PEGUE UM COPO DE 
ÁGUA, PEÇA PARA QUE A CRIANÇA BEBA E FAÇA AS SEGUINTES PERGUNTAS:  
*TEM GOSTO?  
*ESSA ÁGUA TEM COR? TEM CHEIRO?  
*PODEMOS VIVER SEM ÁGUA?  
*DE ONDE VEM A ÁGUA?   
*O QUE VOCÊ ACHA QUE PODEMOS FAZER PARA ECONOMIZAR ÁGUA?  
*E SE ACABAR A ÁGUA O QUE PODE ACONTECER?   
*E SE DEIXARMOS ÁGUA PARADA EM POTES, GARRAFAS, PNEUS, O QUE PODE 
ACONTECER?  

 
ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS E TREINO DO NOME. 
 

ATIVIDADE: Desenho sobre água, caça objetos. 

PROPOSTA DA ATIVIDADE: conviver com seus pares explorando e 

ampliando gradativamente seu repertório verbal e escrito com a palavra 
água no caça aos objetos. Brincar com variações de gestos com a 
música “A água”. Participar de atividades que envolvam movimentos 
gestuais com a música.  
RECURSO: A ÁGUA.  
https://www.youtube.com/watch?v=Q8p0r2g62e(acesso 30/03/2021)  
 

 
DESENVOLVIMENTO: ASSISTIR O VÍDEO DEIXANDO A CRIANÇA LIVRE PARA DANÇAR 
E CRIAR GESTOS SOBRE A MÚSICA. AGORA PEÇA PARA CRIANÇA FAZER UM DESENHO 
SOBRE O VÍDEO. VAMOS BRINCAR? ESCREVA A PALAVRA ÁGUA NUM PAPEL E JUNTO 
COM A CRIANÇA PROCURE OBJETOS QUE SE INICIEM COM AS LETRAS DA PALAVRA 
ÁGUA.  
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ALUNO (A):______________________________________________   PROFESSOR (A):___________________________________ 

 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Corrida da Água 

Objetivo da BNCC: CG02 / EO02 – Agir de maneira independente e com confiança durante a brincadeira, demostrando 
o controle do corpo. 
Proposta de atividade: Explorar domínio do corpo e brincar desenvolvendo experiências emocionai e corporais 
trabalhando a coordenação motora, agilidade e concentração.  
Materiais usados: Um Balde, uma garrafa pet cortada, uma esponja e água. 
Número de participantes: Mínimo de 02 participantes; 
Desenvolvimento: Essa brincadeira achamos muito divertida, as crianças adoram brincar com água. Ao iniciar a 
brincadeira posicione um balde com água e a esponja dentro, a garrafa pet vazia colocar numa distância longa onde a 
criança consiga correr com a esponja. Ao sinal de um adulto cada participante pega a esponja dentro do balde cheia de 
água corre em direção a sua garrafa e aperta a esponja dentro da garrafa e volta correndo carregar mais água, vence a 
brincadeira que encher primeiro sua garrafa pet.  Atividade de transferência com esponja exercita e fortalece a 
musculatura das mãos e dos dedos. Mais uma atividade divertida. (Em piso que não escorregue) #FiqueEmCasa 
#Brinqueemcasa 

Se tiver dúvida acesse esse link: https://www.facebook.com/professorabagunceira/videos/893853271050765 
acessado dia: 26/03/2021. 

 

ATIVIDADES DE ARTE 

ÁGUA 

Expressar: Como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, 
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 
Objetivo da BNCC: EI03EO03. 
A água é essencial para o planeta, por isso precisamos desde cedo conversar com os pequenos sobre a sua 
importância. Água é fonte de vida, ela ajuda no crescimento das crianças e principalmente no funcionamento do 
organismo. Para ajudar na conversa, o link: https://youtu.be/Iye8mZexCSM acessado dia 09/03/2021, do Programa 
Água Brasil traz a informação de forma animada. O objetivo desta conversa é conhecer o que as crianças já sabem e 
permitir novos conhecimentos, principalmente da conscientização do uso correto e lembre-se de considerar o que as 
crianças falarem sem fazer julgamentos. 
Atividade de música: Vamos aprender a cantar a música “De gotinha em gotinha” do grupo Palavra cantada, através 
do link: https://youtu.be/bkr1wS8D-6A, acessado no dia 26/03/2021. 
 
OBSERVAÇÃO: As devolutivas das atividades de arte através de vídeos, fotos e até desenho enviar para WHATSAPP, 
e a de Educação Física por vídeos e fotos enviar pelo WHATSAPP. 
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