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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 19 A 23 DE OUTUBRO 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 EF07-09 

ATIVIDADE 02 

OBJETIVO DA BNCC FH ET02 / TS 02 

ATIVIDADE 03 
OBJETIVO DA BNCC EO03 CG02e03 

ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS E 

FORMAS GEOMÉTRICAS; 

Atividade: Conto “Chapeuzinho vermelho” 
 

Proposta de atividade: EXPRESSAR oralmente seus 

desejos e emoções através das histórias sugeridas 

pelo professor. PARTICIPAR ativamente na realização 

da atividade proposta pelo professor. 

 

Recurso: Vídeo    

https://www.youtube.com/watch?v=WGs8MM3KR0k 

 
*todos os direitos reservados ao canal Contando Histórias para Crianças 

 

Desenvolvimento: Após o vídeo do conto, conversar 

com a criança sobre os personagens da história, o 

nome de cada personagem, falar sobre a importância 

de não conversar com estranhos e sempre obedecer. 

Fazer as atividades do ANEXO 01, auxiliar a criança 

no momento da escrita durante a realização da 

atividade. Pedir para a criança recontar a história. 

ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS E 

FORMAS GEOMÉTRICAS; 

Atividade: Confecção de Fantoches relacionados ao 
conto “Chapeuzinho vermelho” com material reciclável 
 

Proposta de atividade: EXPLORAR materiais 

recicláveis, como rolos de papel na confecção de 

brinquedos. BRINCAR com os fantoches junto com os 

membros da família, recordando a história ouvida na 

proposta anterior.  

 

Recurso: Vídeo da Professora Aline confecção dos 

personagens do conto 

 
 

Desenvolvimento: Confeccionar os personagens do 

Conto chapeuzinho vermelho utilizando rolos de papel 

(higiênico ou de papel toalha). Seguir as instruções do 

vídeo e depois de pronto é só brincar de recontar o 

conto ou inventar novas histórias. Anexo 02 – Registrar 

por meio de desenho a história Chapeuzinho 

Vermelho. 

ROTINA DIÁRIA: LEITURA DO ALFABETO, NÚMEROS EFORMAS 

GEOMÉTRICAS; 

Atividade: Enquanto seu lobo não vem 
 

Proposta de atividade: CONVIVER com outras crianças e 

adultos durante a realização de brincadeiras coletiva. 

CONHECER-SE através de brincadeiras que necessite de 

interação com os demais. 

 

Desenvolvimento: Uma pessoa será escolhida para ser o 

lobo e ela terá que ficar escondida, as demais pessoas de 

casa de mãos dadas, começam um diálogo com o lobo, ao 

final da brincadeira o lobo, sai do esconderijo e começa a 

correr atrás de todos tentando pegar alguém. A pessoa que o 

lobo tiver pegado será o próximo lobo. Seguir o vídeo para 

fazer a brincadeira. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge3T3ziW5Ks 
 

 
*todos os direitos reservados ao canalXuxa 
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ANEXO 01 - Imagens extraídas do site: https://www.facebook.com/educaretransformar/posts/1234504253256466/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME:___________________________________________________________________________ 
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NOME:___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 02 
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