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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 26 A 30 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 ET06/EO05 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO BNCC- EI02 EF04/CG05 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO BNCC- EI02 ET04/TS04 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

VAMOS CONTAR UMA HISTÓRIA REAL? 

 

Imagem http://www.morganaperini.com.br/portfolio/familia/508072-joana-

familia - acesso 01/10/2020 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Participar da apreciação de fotos 
da família e do lugar onde as crianças vivem, estimulando e 
explorando o conhecimento da própria história e o 
desenvolvimento da identidade. 
 

DESENVOLVIMENTO: Que tal embarcarmos um pouquinho 

no passado e proporcionar um momento bem gostoso em 

família?  

Para isso escolha um lugar bem aconchegante em um espaço 
dentro de casa ou até mesmo no quintal, escolha álbuns de 
fotos de pessoas da família e conte histórias reais, 
comentando quando foi aquele momento, o que aconteceu 
naquela imagem. É muito rica essa experiência de resgatar 
momentos felizes. É importante que as fotos sejam 
selecionadas antecipadamente, caso não tenha fotos 
impressas, você pode utilizar as fotos armazenadas no 
aparelho celular. Depois compartilhe um pouquinho dessa 
experiência com vídeos ou fotos no nosso grupo do 
WhatsApp. 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

REUTILIZAR: O MEIO AMBIENTE AGRADECE! 

https://www.youtube.com/watch?v=revdmRH6mnw 

 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE: Conhecer-se através de 

questionamentos sobre a história e expressar suas habilidades 

manuais ao explorar diferentes movimentos de pinça. 

 

DESENVOLVIMENTO: Após assistir a história, faça perguntas à 

criança: 

-Quem participa dessa história? 

-Que brinquedos foram construídos com as caixas? 

- Onde eles brincavam? 

- Na sua casa, vocês reutilizam caixas e potes?   

Que tal usar a imaginação e criar um brinquedo com caixas de 

diferentes tamanhos!!!  

A seguir, peça para a criança enrolar pedaços de papel para 

formar dez bolinhas. Na sequência, utilizando um prendedor, a 

mesma deverá pegar as bolinhas e colocá-las na caixa de ovo, 

uma de cada vez. Não se esqueça de registrar com fotos e 

enviar. 

Seguir a sugestão no link abaixo da atividade do prendedor: 
https://www.facebook.com/arlethe.paola.5/videos/3650577634955860 

acesso em 05/10/2020 

LEITURA DO ALFABETO E DOS NÚMEROS 

 

BRINCADEIRA QUENTE OU FRIO 
https://www.youtube.com/watch?v=ON3hsofuZdY 

 
 
Imagem: https://catracalivre.com.br/cidadania/nova-pesquisa-revela-por-
que-as-criancas-nao-sabem-se-esconder/ acesso 05/10/2020 

 
PROPOSTA DE ATIVIDADE: Brincar em situações diversas, 
sendo capaz de identificar noções de espaço; conviver em 
família com brincadeiras que envolvam comandos, adquirindo 
noções espaciais e apreciar músicas e histórias de diferentes 
culturas. 
DESENVOLVIMENTO: Vamos brincar de quente ou frio? Para 

brincar, escolha um objeto a ser escondido, um participante 

esconde, enquanto o outro fecha os olhos. Depois que 

escondeu o objeto vai alertando, conforme a distância que 

estiver do esconderijo “está quente” quando estiver perto, 

“está frio” quando estiver longe, “está congelando” muito 

longe, e “está muito quente, queimando” quando estiver bem 

perto. Quando a criança achar converse com ela onde 

estavam os objetos explorando os conceitos embaixo, acima, 

dentro, fora. Comemore com a criança cada vez que ela 

encontrar o objeto, valorizando sua conquista! A brincadeira 

pode ser repetida várias vezes. Após a brincadeira assistir o 

vídeo “O sapo dentro do saco” Boa diversão! 

mailto:educacaoeliasfausto@yahoo.com.br
https://www.eliasfausto.sp.gov.br/material-de-educacao
http://www.morganaperini.com.br/portfolio/familia/508072-joana-familia
http://www.morganaperini.com.br/portfolio/familia/508072-joana-familia
https://www.youtube.com/watch?v=revdmRH6mnw
https://www.facebook.com/arlethe.paola.5/videos/3650577634955860
https://www.youtube.com/watch?v=ON3hsofuZdY
https://catracalivre.com.br/cidadania/nova-pesquisa-revela-por-que-as-criancas-nao-sabem-se-esconder/
https://catracalivre.com.br/cidadania/nova-pesquisa-revela-por-que-as-criancas-nao-sabem-se-esconder/


 
 

Centro – Elias Fausto/SP – Fone: (19) 38211704 – CEP: 13350-000 e-mail: educacaoeliasfausto@yahoo.com.br 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
NOME:____________________________________________________ 

PINTE DE VERMELHO O OBEJTO QUE ESTÁ EM CIMA E DE VERDE O OBJETO QUE ESTÁ EMBAIXO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.turminha.com.br/atividade-educativa/nocoes-espaciais-em-cima-e-embaixo 
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