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EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA III (PRIMEIRA FASE - PRÉ-ESCOLA) 
ROTINA SEMANAL – DE 22/03 A 26/03 de 2021 

ALUNO (A):________________________________________________________________ PROFESSOR (A):_____________________________________________  
(   ) EMEI “PROFESSORA RUTE THONI BÉRGAMO”, (   )EMEI "PROFESSORA MARIA DE LOURDES SALEMI BERTELLI" E (   )EMEI ÂNGELA BERGAMO ANTUNES” 

 

ATIVIDADE 01 

OBJETIVO DA BNCC FH EF01 EO02 ET07 TS01 CG02 

ATIVIDADE 02 

OBJETIVO DA BNCC FH EF01 EO04 ET07 TS01 CG04 

Atividade:  Circuito do circo 

Proposta de atividade: EXPRESSAR-SE ao participar de momentos de comunicação 
em família. PARTICIPAR da brincadeira seguindo os comandos.  CONVIVER com seus 
pares ao assistir o vídeo. EXPLORAR situações matemáticas seguindo a sequência dos 
comandos. CONHECER-SE por meio da exploração dos gestos e movimentos ao utilizar 
próprio corpo. BRINCAR com variações de um gesto ou de uma postura corporal. 
Recurso: Vídeo   Brincadeira: Circuito circo 

https://www.youtube.com/watch?v=ppyU06ZMzNI (acesso 21/03/2021) 

 
*Todos os direitos autorais do canal:  Professora Márcia Guerardi 

Desenvolvimento: A atividade consiste apenas em seguir aos comandos falados no 

vídeo. Procurar explorar ao máximo os movimentos do circuito. Enviar apenas fotos 

das posições propostas no vídeo para a professora. 

Atividade: Uma mão lava a outra  

 Proposta de atividade:  EXPRESSAR-SE ao participar de momentos de comunicação 
coletiva.  PARTICIPAR da conversa sobre a higiene e cuidados do nosso corpo. Conviver 
com os hábitos de higiene dentro e fora do ambiente familiar. EXPLORAR situações 
temporal novas ao seguir os hábitos de higiene (lavar as mãos ANTES das refeições e 
DEPOIS de brincar e ir ao banheiro. CONHECER-SE através dos cuidados. BRINCAR junto 
com a personagem Luna em suas descobertas através das canções e danças feitas por ela 
no vídeo. 

Recurso: Vídeo Uma Mão Lava a Outra 👏🏻🧼 - O Show da Luna! 

https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q (acesso21/03/2021) 

 
*Todos os direitos autorais do canal: O Show da Luna 

Desenvolvimento: Assistir ao vídeo O show da Luna, explorar com a criança através da 

conversa a importância da higienização das mãos para manter uma boa saúde. Incentivar 

hábitos básicos de higiene no cotidiano, antes das refeições, depois de brincar, ao sair do 

banheiro. Hábitos simples que faz toda a diferença para nosso bem estar. 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESTÁTUA 

Objetivo da BNCC: CG05/EO01- Desenvolver e coordenar as habilidades para alcançar seus resultados de suas intenções. 
Proposta de atividade: Brincar e expressar suas emoções através da brincadeira Estátua.  
Materiais usados: Área aberta para as crianças se movimentarem e música. 
Número de participantes: Duplas ou quartetos. 
Desenvolvimento: Explicar para a criança que uma vez que a música comece, eles devem começar a se mover e dançar, se a música parar, eles devem congelar em qualquer posição que 
estejam no momento e segurá-la até que a música seja iniciada novamente. 

 
 

Se tiver dúvida acesse esse link: https://www.youtube.com/watch?v=b1dYkXjj-1o acessado dia 22/03/2021 

BOLINHA DE SABÃO 

Objetivo da BNCC: EO03/ET02- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 
Proposta de atividade: Participar e Explorar a intensidade e o controle do movimento corporal e da respiração através das brincadeiras bolinha de sabão. 
Materiais usados: Copo com água e sabão, detergente e canudinho. 
Número de participantes: Individual ou duplas. 
Desenvolvimento: Brincar junto com a criança, desenvolvendo a criatividade e imaginação, criando bolinhas grandes, pequenas, unir bolinhas. Dessa forma eles trabalham o seu 
desenvolvimento e ao mesmo tempo se divertem bastante. 

 
Se tiver dúvida acesse esse link: https://www.youtube.com/watch?v=raGagN58ts8 acessado dia 22/03/2021 

                                                                                   https://www.eliasfausto.sp.gov.br/material-de-educacao/preescola 
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