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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 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
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 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 DA BNCC EO04 e 06 / EF04 / TS02 e 04 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO DA BNCC ET06 / EF06 

ATIVIDADE 03 

OBJETIVO DA BNCC FH EO04 / CG04 e 05 

ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS E 

FORMAS GEOMÉTRICAS; 

 

Atividade: Minha Cidade 

 
Proposta de atividade: EXPRESSAR como sujeito 
crítico suas descobertas por meio da linguagem oral. 
EXPLORAR o ambiente em que vive utilizando meios 
de pesquisas diversificados. 
Recurso: História de Elias Fausto  

 
*imagem retirada do twitter de Elias Fausto 

 

Desenvolvimento: Ler a história da nossa cidade 

https://www.eliasfausto.sp.gov.br/cidade/historia 

para a criança, fazer uma breve pesquisa dos 

principais pontos da cidade, Hospital, praça, 

comércio, etc. Perguntar para a criança qual o seu 

lugar preferido na nossa cidade, quais os principais 

pontos do seu bairro, quais as manifestações 

artísticas da cidade (teatro, dança, cinema, turismo). 

Em seguida, realizar a atividade no Anexo 01. 

ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS E 

FORMAS GEOMÉTRICAS; 

 

Atividade: O que tem na minha cidade? 

 
Proposta de atividade: CONVIVER com outras pessoas 
ampliando seu conhecimento em questão ao lugar 
onde mora. 
PARTICIPAR da atividade proposta pelo professor em 
relação a descobertas durante o passeio no município 
para enriquecer seu conhecimento e linguagem. 
 

Recurso: Passeio com a família pela rua 
  

Desenvolvimento: Agora que você já conhece a 

história da cidade, fazer um passeio (com segurança, 

não deixando de usar a máscara) com a família pela rua 

da sua casa, observar os pontos principais da rua 

(farmácia, padaria, parque, praça, nome da rua, etc.). 

Pedir para a criança contar o que viu durante o 

passeio. Agora fazer a atividade do Anexo 02, referente 

ao passeio. Se por acaso não tiver nenhum desses itens 

citados, pode desenhar o que você encontrou na sua 

rua. 

ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS EFORMAS 

GEOMÉTRICAS; 

 

Atividade: Dengue, aqui não! 

 

Proposta de atividade: CONHECER sua identidade pessoal 

por meio da linguagem oral, ampliar suas experiências de 

cuidados familiares e comunitários. Ao BRINCAR em seu 

quintal, procurar focos de dengue e eliminá-los evitando 

assim a proliferação; Expressar suas aprendizagens por meio 

do desenho e exposição. 

Recurso: Vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=uiclYGexH14 

 
*todos os direitos reservados ao canalQuintal da Cultura 

Desenvolvimento: Agora iremos falar de algo muito 

importante, o combate à Dengue. Todos já sabemos como 

acabar com esse mosquitinho que faz muito mal para nós. 

Faça um cartaz sobre o que deveremos fazer para combater 

o mosquito da Dengue, em seguida procurar um ponto bem 

movimentado do seu bairro e colar o cartaz para que todos 

possam ver. Usar a folha do Anexo 03 para confeccionar o 

cartaz. Não se esqueçam de enviar fotos e vídeos! 

mailto:educacaoeliasfausto@yahoo.com.br
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Anexo 01 

 

NOME:_____________________________________________________ 

 

MINHA CIDADE É UMA GRAÇA, ELA SE CHAMA ____________________________________________________. 

                                         DESENHE O QUE TEM NA CIDADE DE ELIAS FAUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

História 

Por volta de 1870 um grupo de ituanos decidiu construir 
uma estrada de ferro, ligando Itu a Piracicaba. Essa ferrovia 
passava por Indaiatuba, Monte Mor (distante 13 
quilômetros da sede), Capivari e seguia até Piracicaba. No 
município de Monte Mor, um grupo de sitiantes reivindicou 
e conseguiu a construção, junto à ferrovia, de uma parada 
para embarque e desembarque de passageiros e cargas. 

Em 1875, foi instalada uma estação da Estrada de Ferro 
Ituana no município de Monte Mor. Nas décadas seguintes, 
várias outras estações e paradas de trem foram instaladas 
em propriedades rurais do futuro município. Neste local, 
margeando o Ribeirão Carneiro, já havia um pequeno 
povoado fundado pelas famílias Almeida Leite e Leite de 
Oliveira, descendentes de portugueses de muitas gerações 
no Brasil. 

Com a formação do povoado, em 1890, instalou-se no local 
o português José Rodrigues Cardeal, que adquiriu uma 
gleba de terra junto a esse ponto e ergueu um comércio 
para atender as pessoas que ali moravam. Posteriormente, 
foi homenageado, dando denominação ao agora distrito de 
Cardeal. 

Em 1896, no dia de Natal, celebrava-se a primeira missa em 
capela levantada sob a invocação de São José, o padroeiro 
do município, que é comemorado todo ano no dia 19 de 
março. 

A capela foi a semente que deu origem ao atual município. 
Podemos afirmar que José Rodrigues Cardeal foi o 
fundador da atual Elias Fausto. Logo a seguir, essa 
“parada” transformou-se na Estação Monte Mor. 

Parabéns Elias Fausto pelos 76 anos!!! 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

DENGUE, AQUI NÃO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOME:_______________________________ 

http://www.casamilitar.df.gov.br/combate-a-dengue/ 
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