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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 19 A 23 DE OUTUBRODE 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- EO04/EF09/FH 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC-  CG02/ET08 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC- TS02 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

 PRIMAVERA  

 
PROPOSTA DE ATIVIDADE: Expressar-se através da 

oralidade, e por meio de produções artísticas, explorar diversos 

instrumentos e suportes de escrita, para realizar desenhos, 

traçados e letras. 

 

RECURSOS:  

 
 Atividade em anexo 01. 
 Vídeo da história “A primavera e a Festa das Flores 

Contos da tia Sil”: 
 

 
 

https://youtu.be/HoWPDdi1GNk 
Acesso em 16/09/2020. 

 
DESENVOLVIMENTO: CHEGOU A PRIMAVERA!! Assistir com 

a criança o vídeo da história “A primavera e a festa das flores”, 

explorar a oralidade da criança questionando sobre o que é a 

primavera? Qual o nome das flores? Que cores elas têm? Qual 

a importância da natureza em nossa vida? Gostou da história? 

Logo após convidar a criança para colorir o desenho da flor. 

Primeiro faça o pontilhado, depois pode colorir e enfeitar como 

quiser. Use sua imaginação!!! 
 

 LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

ESCONDE-ESCONDE  

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Participar da brincadeira 

esconde-esconde, e brincar com a família estabelecendo 

confiança progressiva em suas capacidades corporais. 

 
https://images.app.goo.gl/wNyCa31MLFvMT6Dv7 

Acesso em 16/09/2020. 
 
DESENVOLVIMENTO: O objetivo da brincadeira é esconder e 

não ser encontrado pela criança que vai procurar. O que vai 

procurar tem os olhos tampados ou fechados, até que termine a 

contagem, combinado anteriormente com todos os 

participantes. Quando terminar a contagem, os outros já devem 

estar escondidos. Então a criança abre os olhos e vai procurar.  

O encarregado de procurar só será vencedor, se encontrar 

todos os participantes, antes que alguém volte ao ponto de 

partida, onde começou o jogo. O primeiro dos escondidos que 

voltar para o ponto de partida, vence a brincadeira. 

Junte toda a família e se divirta com a brincadeira. 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

BRACELETES DE PRIMAVERA  

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se por meio de suas 

habilidades artisticas na confecção dos braceletes. Conviver 

com seus familiares em momento de aprendizagem e interação.  

RECURSOS: 

 
 Lápis de cor  
 Folha em anexo 2 
 Vídeo explicativo para a atividade: 

 

    

https://pin.it/6EfHwgS   
Acesso em 16/09/2020 

 
DESENVOLVIMENTO: O responsável deverá colocar o vídeo 

para assistir junto com a criança, e em seguida o aluno irá 

colorir a imagem em anexo e com ajuda de um familiar fará a 

confecção dos braceletes de primavera.  

Quando finalizar a atividade é só colocar no pulso e se divertir. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ANEXO 01: 

Disponivel em:https://onlinecursosgratuitos.com/90-atividades-sobre-a-primavera-para-imprimir-maternal-e-bercario/  - acesso em 

16/09/2020. 
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ANEXO 02: 

Disponivel em:https://pin.it/32PpLSQ  -Acesso em 16/09/2020. 
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