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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 09 A 12 DE NOVEMBRO 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 EO07/TS02 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC- EI02 ET06/ EF01 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC- EI02 CG02 E 03 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

Vídeo educativo: MÚSICA “TURMA DA MÔNICA CONTRA A 
DENGUE” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vZgmsDT10E8- acessado em 26/10/2020 

 
DENGUE (FANTOCHE) 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Explorar o ambiente por meio da 
interação, brincadeiras e ações cotidianas ampliando a sua noção de 
mundo e cuidado com o meio em que vive, participando de 
momentos de criações artísticas e convivendo com familiares ao 
desenvolver e valorizar trabalhos manuais. 
DESENVOLVIMENTO: 

       Inicialmente, a criança assistirá ao vídeo educativo “Turma da 
Mônica contra a dengue”. Logo após, um adulto dialogará com a 
criança explicando a importância da prevenção para evitar a 
proliferação do mosquito Aedes Aegypti (mosquito da dengue). 
     Em seguida, um adulto deverá disponibilizar no quintal diversos 
tipos de materiais, como: potes, latas, garrafas, tampas, pratos, 
etc...; contendo água, onde a criança irá procurar e identificar os 
focos de proliferação do mosquito da dengue eliminando-os, ou seja, 
esvaziando os recipientes de modo adequado. 
     Prosseguindo para a pintura do molde do fantoche do “mosquito 
da dengue”, obtendo auxílio de um adulto no recorte e confecção 
conforme a instrução (material anexo 01). 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

Vídeo educativo: “DE ONDE VEM O DIA E A 
NOITE?” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Nux_3PVdo9U- acessado 

em 26/10/2020 

 
CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS (DIA E NOITE) 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se promovendo 
atividades diversificadas e significativas que registrem a 
observação da passagem do tempo, por meio de imagens e 
vídeo; expressar-se ao participar de momentos de diálogo. 
DESENVOLVIMENTO: 

       Inicialmente, a criança assistirá ao vídeo educativo: “De 
onde vem o dia e a noite?”, explorando a oralidade através 
dos seguintes questionamentos: 

 Como é o dia? 
 Como é à noite?  
 O que você faz durante o dia? 
 O que você faz durante a noite? 

 Logo após, a criança identificará as imagens (material 
anexo 02) e realizará com auxílio de um adulto, a 
classificação, recorte e colagem das imagens, identificando-
as se pertencem ao dia ou à noite. 
 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

 

BRINCADEIRAS: “DIA E NOITE” E “SOL E LUA” 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se nas atividades de 
deslocamento no espaço, reconhecendo suas habilidades e 
noções espaciais (direita e esquerda); brincar com 
variações de postura corporal. 
DESENVOLVIMENTO: 

         Inicialmente, a criança assistirá aos vídeos das 

brincadeiras: “DIA e NOITE” e “SOL e LUA”, prosseguindo 

para o ato de brincar, tendo um adulto para auxiliar na 

execução da brincadeira, conforme apresentados nos 

vídeos abaixo:  

 
Vídeo educativo 1: BRINCADEIRA “DIA E NOITE” 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJCNL9R_EQA - 
acessado em 26/10/2020 

Vídeo educativo 2: BRINCADEIRA “DIA E NOITE” 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PsBn_aY80VQ - 

acessado em 26/10/2020 
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ANEXO 01 

FANTOCHE (MOSQUITO DA DENGUE) 
 

MATERIAL: 
 Lápis preto 

 Cola 

 Tesoura 

 Moldes 

 Palito de sorvete 

 

ORIENTAÇÕES: 

Desenhar os olhos em um dos círculos maiores. 

 

 

Colorir um dos círculos maiores de preto e branco. 

 

 

Colorir o triângulo de preto. 

 

Recortar os dois círculos menores e dobrar ao meio para confeccionar as asas. 

              
Recortar e colar os dois círculos maiores e o triângulo. Depois, colar os dois círculos menores para 

montar o mosquito da dengue. 

        

Colar o mosquito em um palito de sorvete para a criança brincar livremente. 

MOLDES DO FANTOCHE (MOSQUITO DA DENGUE) 

PINTE E RECORTE OS MOLDES ABAIXO: 
 

CÍRCULOS MAIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    CÍRCULOS MENORES                                                         TRIÂNGULO 
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  CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS (DIA E NOITE) 

 

OBSERVE AS IMAGENS AO LADO, RECORTE E COLE CLASSIFICANDO-AS 
SE PERTENCE AO DIA OU A NOITE. 

 

DIA NOITE 

  

 

 

 

ANEXO 02 
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