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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA II (CRIANÇA BEM PEQUENA- MATERNAL) 
ROTINA SEMANAL DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2021 

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 serem encaminhadas à escola via WhatsApp. 
 

   PROPOSTA 01 
OBJETIVOS DA BNCC – EI02 EF01/ ET 07 

         PROPOSTA 02 
OBJETIVOS DA BNCC – EI02 CG 03/ TS03 

          PROPOSTA 03 
OBJETIVOS DA BNCC – EI02 EO 03 

HISTÓRIA O PINTINHO QUADRADO 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=X5ELfnN8jVE- 
Acesso em 28/03/2021 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Expressar-se ao 
participar de momentos de diálogo e conhecer-se 
ao contar oralmente objetos, identificando as 
relações de igualdade e desigualdade. 
RECURSO: Vídeo Youtube, objetos com variadas 
formas geométricas. 
DESENVOLVIMENTO: O adulto assistirá a história 
junto à criança.  A seguir, fazer as perguntas: 

✓ Por que o pintinho quadrado ficou triste? 

✓ O que fez o pintinho ficar feliz? 

Em seguida, disponha objetos de diferentes formas 
geométricas e peça para a criança formar grupos de 
quadrados, círculos e retângulos. Após, a criança 
deverá realizar a contagem dos objetos de cada 
grupo. 

MÚSICA “BULLYING SAI PRA LÁ” 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zv2pKABQhDo 
Acesso em 28/03/2021 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar espaços e objetos 
com o corpo e os movimentos, ao participar da dança e 
brincadeiras, explorando diferentes fontes sonoras e 
materiais para acompanhar músicas. 
 RECURSO: Vídeo Youtube, objetos variados para 
produzir sons. 
DESENVOLVIMENTO: Previamente, o adulto deverá 
selecionar objetos que produzam sons (tampas, colheres 
ou latas). 
A seguir, a criança deverá assistir ao vídeo e acompanhar 
o ritmo musical, dançando e produzindo sons com os 

materiais selecionados. 

BRINCADEIRA DO ECO 
 

                  
2b09abcdd277acb611288a3ab4572504.jpg (600×315) (pinimg.com) 

Acesso em 29/03/2021 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conviver e brincar com seus 
pares utilizando combinados e construção de regras. 
RECURSO:  Vídeo explicativo da brincadeira. 
DESENVOLVIMENTO: A criança ou alguém da família inicia 
a brincadeira fazendo um som com o próprio corpo, após 
o adulto ou criança que estiver junto na brincadeira 
deverá reproduzir o mesmo som como se fosse um eco, 
faça várias rodadas com o objetivo de não repetir os sons. 
Divirtam-se! 
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