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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA III (PRIMEIRA FASE - PRÉ-ESCOLA) 
ROTINA SEMANAL – DE 29/03 A 01/04 de 2021 

ALUNO (A):________________________________________________________________ PROFESSOR (A):_____________________________________________  
ESCOLA (     ) EMEI “PROFESSORA MARIA DE LOURDES SALEMI BERTELLI”; (     ) EMEI “PROFESSORA RUTE THONI BÉRGAMO”; (     ) EMEI “ÂNGELA MARIA BÉRGAMO ANTUNES” 

Se possível, registrar as atividades através de vídeos, fotos e até desenho e enviar no grupo de WhatsApp. 

ATIVIDADE 01 

OBJETIVO DA BNCC FH EO01 EF01  

ATIVIDADE 02 

OBJETIVO DA BNCC CG01 TS01 ET05 

Atividade:  Viva a diferença – Famílias 

Proposta de atividade: CONHECER-SE através da identificação de seus pertences 
pessoais. EXPRESSAR-SE ao participar de momentos de comunicação coletiva. 
CONVIVER expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões.  
Destaque a Diversidade Cultural por meio do Vídeo Educacional Lei Nº 3654/2019 – 
Conscientização síndrome de Down- valorizando o respeito às diferenças. 
Recurso: Vídeo: Viva as diferenças – A Nova Coleguinha 
https://www.youtube.com/watch?v=Ple5NR5hbZ4 Acessado em: 26/03/2021 

 
*Todos os direitos autorais do canal:  Historinha do dia 

Desenvolvimento: Assista ao vídeo onde a turma da Mônica fala sobre a nova 

coleguinha com Síndrome de Down ao mesmo tempo que destacam as diferenças de 

outros colegas. Depois pegue um álbum de fotografias, se possível com fotos de 

famílias de parentes e amigos e fale com a crianças sobre as diferenças entre as 

pessoas e famílias. Destaque o fato de que TODOS somos diferentes, temos opiniões, 

sentimentos e limitações, mesmo assim todos somos seres humanos. 

Destaque também para a criança que todos os seres tem famílias diferentes, exemplo, 

os cachorros tem famílias e raças diferentes, mesmo assim são cachorros, as flores, 

são diferentes e possuem famílias diferentes, mesmo assim são flores. 

Atividade: Cantar e dançar música – Coelhinho da páscoa 

 Proposta de atividade:  BRINCAR com variações de um gesto ou de uma postura corporal. 
PARTICIPAR de diferentes brincadeiras cantadas, encenações, criações musicais de 
momentos festivos. EXPLORAR situações matemáticas novas, utilizando seus 
conhecimentos prévios em relação ao número e as cores. 

Recurso: Vídeo música Coelhinho da Páscoa 
https://www.youtube.com/watch?v=AvTJ4kfD_Z0 Acessado em 26/03/2021 

 
*Todos os direitos autorais do canal: Galinha Pintadinha 

 

Desenvolvimento:    Antes de assistir ao vídeo separe três objetos com as cores dos ovos: 

azul, amarelo e vermelho, exemplo (roupa, brinquedo, papel, enfeite, etc.) ao assistir o 

vídeo educativo com a música Coelhinho da Páscoa, cante e dance junto com a criança 

mostrando através de gestos a quantidade e cores dos ovos trazidos pelo coelhinho. O 

adulto também pode desenhar em um papel os ovos e pedir para que a criança conte e 

pinte os ovos de acordo com a música. Enfim divirtam-se e deem asas à imaginação. 
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ALUNO (A):________________________________________   PROFESSOR (A):________________________________ 

 

 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Corrida da Água 

Objetivo da BNCC: CG02 / EO02 – Agir de maneira independente e com confiança durante a brincadeira, 
demostrando o controle do corpo. 
Proposta de atividade: Explorar domínio do corpo e brincar desenvolvendo experiências emocionai e 
corporais trabalhando a coordenação motora, agilidade e concentração.  
Materiais usados: Um Balde, uma garrafa pet cortada, uma esponja e água. 
Número de participantes: Mínimo de 02 participantes; 
Desenvolvimento: Essa brincadeira achamos muito divertida, as crianças adoram brincar com água. Ao iniciar 
a brincadeira posicione um balde com água e a esponja dentro, a garrafa pet vazia colocar numa distância 
longa onde a criança consiga correr com a esponja. Ao sinal de um adulto cada participante pega a esponja 
dentro do balde cheia de água corre em direção a sua garrafa e aperta a esponja dentro da garrafa e volta 
correndo carregar mais água, vence a brincadeira que encher primeiro sua garrafa pet.  Atividade de 
transferência com esponja exercita e fortalece a musculatura das mãos e dos dedos. Mais uma atividade 
divertida. (Em piso que não escorregue) #FiqueEmCasa #Brinqueemcasa 

Se tiver dúvida acesse esse link: 
https://www.facebook.com/professorabagunceira/videos/893853271050765 acessado dia: 26/03/2021. 

 

ATIVIDADES DE ARTE 

ÁGUA 

Expressar: Como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, 
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 
Objetivo da BNCC: EI03EO03. 
A água é essencial para o planeta, por isso precisamos desde cedo conversar com os pequenos sobre a sua 
importância. Água é fonte de vida, ela ajuda no crescimento das crianças e principalmente no 
funcionamento do organismo. Para ajudar na conversa, o link: https://youtu.be/Iye8mZexCSM acessado dia 
09/03/2021, do Programa Água Brasil traz a informação de forma animada. O objetivo desta conversa é 
conhecer o que as crianças já sabem e permitir novos conhecimentos, principalmente da conscientização do 
uso correto e lembre-se de considerar o que as crianças falarem sem fazer julgamentos. 
Atividade de música: Vamos aprender a cantar a música “De gotinha em gotinha” do grupo Palavra cantada, 
através do link: https://youtu.be/bkr1wS8D-6A, acessado no dia 26/03/2021. 
 
OBSERVAÇÃO: As devolutivas das atividades de arte através de vídeos, fotos e até desenho enviar para 
WHATSAPP, e a de Educação Física por vídeos e fotos enviar pelo WHATSAPP.                                                                                           
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