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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA II (CRIANÇAS BEM PEQUENAS - MATERNAL)  

ROTINA SEMANAL – DE 05 A 09 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- EI02 EO 04/EF03 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC- EI02 ET07/ EF01 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC- EI02 TS 03/ CG03 E 05 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

Vídeos educativos: História: “E se todas as crianças 
governassem o mundo”- varal de histórias. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wNMSVdu2xVI - acessado 

em 29/09/2020 

DIREITOS DA CRIANÇA 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se ao ampliar sua 
capacidade de comunicação e expressão; convivendo em 
momentos de escuta, demonstrando atenção e interesse; 
DESENVOLVIMENTO: 

       Inicialmente, um adulto deverá ler o texto informativo: 
DIREITOS DA CRIANÇA (anexo 1), dialogando sobre quais são 
os direitos e deveres. 
Logo após, assistir ao vídeo “E se todas as crianças 
governassem o mundo”, explorando a oralidade através dos 
seguintes questionamentos: 

 Você gosta do seu nome? Quem escolheu? 
 Quais são os nomes das pessoas que moram com 

você? 
 Você acha que conseguiria mudar o mundo? 

     Em seguida, com auxílio de um adulto a criança deverá 
recortar as letras do alfabeto (material anexo 1), onde deverá 
identificar e explorar oralmente as letras que compõe seu 
primeiro nome.  
     Prosseguindo para a colagem das letras que compõe seu 
nome no varal (material anexo 2). 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

Vídeo educativo: Música “Criança não trabalha” – 
Palavra cantada. 

 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM- acessado 

em 29/09/2020 

NÚMEROS E QUANTIDADES 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conviver observando, 
identificando, nomeando os numerais em contextos 
significativos, explorando a linguagem oral, ampliando seu 
vocabulário; 
 

DESENVOLVIMENTO: 

       Inicialmente, a criança assistirá ao vídeo da música: 
“Criança não trabalha”, explorando a oralidade através dos 
seguintes questionamentos: 

 Você ajuda a mãe em casa? 
 Como você pode ajudar?  
 Qual é o brinquedo ou brincadeira que você mais 

gosta? 
 Logo após, a criança identificará o brinquedo (material anexo 
02) e realizará a contagem oral, circulando o número 
correspondente a quantidade. 

 
 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

 
Vídeo educativo:Música: “ Toda criança tem direitos”- 

canal da Bellinha. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0- acessado 

em 29/09/2020 

DESENHO DIRIGIDO E PSICOMOTRICIDADE 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar a diversidade de fontes 
sonoras, podendo utilizar aparelhos tecnológicos; expressando 
suas possibilidades corporais ao se envolver em brincadeiras e 
atividades de diferentes naturezas; brincar e participar de 
práticas educadivas nas quais tem a oportunidade de 
aprimorar a coordenação motora fina. 
 
DESENVOLVIMENTO: 

       Inicialmente, a criança assistirá ao vídeo da música: “Toda 

criança tem direitos”, prosseguindo para o registro do direito 

de brincar, onde a criança fará um desenho dirigido sobre o 

brinquedo ou brincadeira que mais gosta (material anexo 03). 

       Após o registro por meio do desenho, assistir ao vídeo 

abaixo para realizar a brincadeira de psicomotricidade.  
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fb

id=1026061304533784&id=5490712388994

62&sfnsn=wiwspwa&extid=Gh81Krub9jewu

4Ur&d=w&vh=e- acessado em 29/09/2020 

mailto:educacaoeliasfausto@yahoo.com.br
https://www.eliasfausto.sp.gov.br/material-de-educacao
https://www.youtube.com/watch?v=wNMSVdu2xVI
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ANEXO 01 

DIREITOS DA CRIANÇA 
 

ALFABETO 

RECORTE AS LETRAS DO ALFABETO ABAIXO: 
 

FONTE: https://www.slideshare.net/EspaodaCriatividadeE/alfabeto-mvel-para-imprimir- ACESSADO EM 

29/09/2020. 

mailto:educacaoeliasfausto@yahoo.com.br
https://www.slideshare.net/EspaodaCriatividadeE/alfabeto-mvel-para-imprimir-
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ANEXO 02 
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Imagens retiradas dos sites:  

https://pt.dreamstime.com/fotografia-de-stock-royalty-free-grupo-colorido-do-vetor-dos-%C3%ADcones-dos-brinquedos-image40576347 - acessado em 29/09/2020. 

 

NÚMEROS E QUANTIDADES 

CIRCULE O NÚMERO CORRESPONDENTE A QUANTIDADE. 
 

VARAL DO NOME 

COLE NO VARAL AS LETRAS QUE COMPÕEM SEU 
PRIMEIRO NOME: 

 
 

mailto:educacaoeliasfausto@yahoo.com.br
https://pt.dreamstime.com/fotografia-de-stock-royalty-free-grupo-colorido-do-vetor-dos-%C3%ADcones-dos-brinquedos-image40576347
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ANEXO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHE SEU BRINQUEDO OU BRINCADEIRA PREFERIDA. 
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