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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO INFANTIL – ETAPA III (CRIANÇAS PEQUENAS - PRÉ-ESCOLA) 
ROTINA SEMANAL – DE 16 A 20 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 EI03 EF04 /EO06 

ATIVIDADE 02 
OBJETIVO DA BNCC EI03 EF01 /ET05/TS02 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO DA BNCC EI03 CG02 

 
ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS, DAS 

FORMAS GEOMÉTRICAS E NOME; 

 
ATIVIDADE: Diversidade Cultural (FANTOCHE) 
 
PROPOSTA DA ATIVIDADE: Conhecer-se ao brincar com 
fantoches da história “Menina bonita do laço de fita”. 
 
RECURSO: Vídeo menina bonita do laço de fita 
https://www.youtube.com/watch?v=rCntgTJUxG8&feature=yo
utu.be 

 
 
DESENVOLVIMENTO: Essa semana vamos trabalhar a 
Consciência Negra, dando início com a história “Menina 
bonita do laço de fita”, contada pela professora DAYANA. 
Depois de assistir a história, pergunte para a criança, que 
cor era a menina? Porque o coelho queria saber como 
ela ficou daquela cor? O coelho conseguiu mudar de cor? 
Quais as cores dos filhotes do coelho? Em seguida, na 
atividade 01 do Anexo 01, temos os personagens da 
história... recorte e cole ao redor do dedo da criança, 
agora ela poderá recontar a história ou inventar outras. 
Vamos contar e recontar histórias? 

 
ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS, 

DAS FORMAS GEOMÉTRICAS E NOME; 

ATIVIDADE: Roda de conversa 
 
PROPOSTA DA ATIVIDADE: Conhecer e expressar-se 
junto aos seus pares sobre respeito a diferenças e 
diversidades culturais (Vídeo Black), conviver com seus 
pares vivenciando situações de aprendizagem com a 
cultura africana e suas influencias em nossa vida  
RECURSO: Vídeo Black, Black - Dia da Consciência Negra  
https://www.youtube.com/watch?v=O9tp2lmWC-M 

 
DESENVOLVIMENTO: Vamos dar continuidade à essa 
semana tão importante sobre a diversidade cultural, 
assistir ao vídeo com a criança e conversar com ela 
sobre a importância de respeitarmos todas as pessoas 
independente de sua cor de pele, cabelo e cultura. 
Pergunte para a criança o que mais chamou a atenção 
dela no vídeo? Sobre o que fala o vídeo? E você mamãe 
ou papai, fale um pouco sobre o vídeo. Filme essa 
conversa e envie para a professora. No Anexo 01, a 
atividade 02 pede para que pinte a placa que os negros 
têm direito. Na atividade 03 do Anexo 02 preencha a 
coluna 2 de acordo com a coluna 1, o que é alimento, o 
que é instrumento musical .... 

 
ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS, 

DAS FORMAS GEOMÉTRICAS E NOME; 

ATIVIDADE: 
 
PROPOSTA DA ATIVIDADE: Participar e explorar os 
espaços com a brincadeira “Africanos Terra Mar”.  
 
RECURSO: Katakunte: Brincadeira na aldeia  
https://www.youtube.com/watch?v=jcp3wqdqZwk 

 
DESENVOLVIMENTO: Hoje vamos brincar, assista ao 
vídeo com a criança e descubra que algumas de nossas 
brincadeiras têm origem africana, isso mesmo! 
Apresentamos a vocês a brincadeira TERRA-MAR popular 

de Moçambique, a brincadeira é muito fácil de ser 
executada, basta riscar uma linha no chão, de um lado 
deve-se escrever a palavra “terra” e do outro lado, a 
palavra “mar”, no começo todos podem ficar na terra. 
Porém, quando o adulto (que não estiver brincando) 
gritar “mar!” todos devem pular para o lado contrário. 
O procedimento vai se repetindo, e o interessante é 
que as ordens sejam dadas cada vez mais rápidas. 
Aqueles que foram errando o lado vão sendo 
eliminados, até que aquele que ficar por último seja o 
vencedor. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

     ATIVIDADE 01         ATIVIDADE 02 

      

https://www.pedagogaingrid.com/2020/10/dia-da-consciencia-negra-dedoches.html                                                              https://br.pinterest.com/pin/563018689902331/ 

Anexo 01 

NOME:___________________________________________________ 

Acesse o link da história: 
https://www.youtube.com/watch?v=_FRS63MaBhc 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO/SP 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

    ATIVIDADE 03         ATIVIDADE EXTRA 04

 

http://atividades-x.blogspot.com/2014/07/dia-da-consciencia-negra-atividades.html?m=1                                                                                         https://www.atividadesparaimprimir.com/2019/02/o-que-vem-antes-e-depois-para-imprimir.html 

Anexo 02 
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