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É com grande satisfação que 

a Sabina Escola Parque do 

Conhecimento traz neste 

material os roteiros didáticos 

preparados para o ano de 2023, 

para que você e sua turma 

possam articular diferentes 

saberes, tendo como elementos 

a valorização de vivências que 

desencadeiem, completem, 

componham e signifiquem 

o processo educacional 

desenvolvido nas unidades 

escolares. 

As propostas estão 

direcionadas para crianças 

a partir do 1° Ciclo Final da 

Educação Infantil - Creches, 

para o Ensino Fundamental 

I e à Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), por meio 

de roteiros didáticos, com 

o propósito de ofertar 

caminhos à complementação 

de temáticas abordadas no 

planejamento e contribuir com 

a construção do conhecimento 

conceitual, alinhado ao acervo 

e às instalações pedagógicas 

existentes na Sabina, 

distribuídos entre os setores 

Sala da Vida (Aquários, Terrário. 

Pinguinário e Paleontologia), 

Sala da Terra (Mapa da cidade 

de Santo André, Ampulheta, 

Relevo Interativo entre outros), 

Planetário (Laboratório 

Astronômico, Sala de Projeções 

e Núcleo de Observação do 

Céu - NOC), Sala de Ciências e 

Tecnologia (Experimentos de 

Matemática, Física, Mecânica, 

Elétrica, Óptica entre outros), 



Portal da Coruja, Jardim 

Sensorial e Bosque, com foco 

nas aprendizagens essenciais 

propostas no Documento 

Curricular da Rede Municipal 

de Ensino de Santo André 

e na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).

Os roteiros foram criados com 

três etapas e é fundamental 

o desenvolvimento de cada 

uma delas para o melhor 

aproveitamento das propostas. 

Antes da vinda à Sabina, realize 

com sua turma o pré-roteiro, 

incluindo em seu planejamento 

as sugestões de propostas que 

estão sendo oferecidas, da 

maneira que melhor se adeque 

à realidade de sua turma. Após 

a vinda, realize o pós-roteiro 

que dará continuidade ao 

tema e enriquecerá o trabalho 

pedagógico. 

Além do atendimento às 

crianças e estudantes da rede 

municipal de ensino, ao longo 

do ano serão ofertados também 

cursos, palestras e workshops 

que contribuirão com sua 

formação e prática.                               

Para ficar por dentro de toda 

a programação, acesse nosso 

site www.sabina.org.br, nos 

acompanhe nas redes sociais 

(Facebook: escolaparque.

sabina / Instagram: sabina.

escolaparque) e fique atento 

aos e-mails que serão 

encaminhados via SE Informa 

diretamente às unidades.

Leia com atenção esse 

material antes de solicitar o 

agendamento. Em caso de 

dúvidas, entre em contato 

através do e-mail 

sabina@santoandre.sp.gov.br . 

Conte conosco nessa jornada!

Saudações científicas,

Equipe da Sabina Escola 

Parque do Conhecimento
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 1º Ciclo Final
Educação infantil • Creche

TEMA DO 
ROTEIRO

PRÉ-ROTEIRO

PÓS-ROTEIRO

JORNADA DAS 
PERCEPÇÕES.

CAMPO DE EXPERIÊNCIA

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações.

Antes da vinda à Sabina explore no ambiente Sabina Virtual a atividade Brincando com caixas, disponível 
no link https://www.sabina.com.br/atividades/BrincandoCaixas/. Nela, as crianças irão soltar a imaginação e 
apreciar uma boa história.

Para dar continuidade a jornada exploratória dos sons separamos uma atividade disponível no ambiente 
Sabina Virtual especialmente para vocês. Acessem o link e descubram os sons da natureza: 
https://www.sabina.com.br/atividades/SonsNatureza/ 

Expressar observações acerca de 
experiências sensoriais (visuais, 
táteis, auditivas, gustativas e 
olfativas).

A Sabina convida as crianças a 
embarcarem em uma aventura 
com os Piratas Titânics e 
Pirado. Envolvidos com a 
música e ao som de violão, 
irão ancorar no Portal Coruja e 
iniciar uma aventura sensorial 
estimulando a imaginação e 
explorando montanhas, trilhas, 
experimentos táteis, térmicos e 
olfativos.

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM

BREVE 
DESCRIÇÃO
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 1º Ciclo Final 
Educação infantil • Creche

PRÉ-ROTEIRO

PÓS-ROTEIRO

TEMA DO 
ROTEIRO

MOVIMENTANDO-SE 
COM OS ANIMAIS.

CAMPO DE EXPERIÊNCIA

Antes da vinda à Sabina conheça a atividade “A cobra jiboia”, disponível no ambiente “Sabina virtual” 
através do link: https://www.sabina.com.br/atividades/Jiboia/. A atividade auxiliará na contextualização do 
assunto com as crianças.

Após vivenciar o roteiro na Sabina sugerimos o vídeo “Imitando os bichos” do grupo Palavra Cantada, 
que estimula movimentos corporais utilizando a música “Ciranda dos bichos”. O vídeo está disponível no 
YouTube através do link: https://www.youtube.com/watch?v=slShEL-N1mA 

Corpo, gestos e movimentos. Vivenciar experiências que 
possibilitem o contato com 
o meio ambiente, de forma 
lúdica, por meio dos sentidos, 
despertando diferentes 
sensações, de modo a 
desenvolver habilidades 
corporais mediante a observação 
e ação.

A proposta convida a criança a 
conhecer de maneira dinâmica 
e exploratória, os animais da 
Sabina (corais, peixes, serpentes 
e pinguins), proporcionando 
contato com itens naturais 
e situações que remetem ao 
ambiente e/ou rotina dos 
animais, estimulando a execução 
de movimentos corpóreos.

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM

BREVE 
DESCRIÇÃO
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TEMA DO 
ROTEIRO

ONDE ESTÃO 
OS PINGUINS?

SABÃO-HERÓI 
CONTRA OS 
INIMIGOS DO 
TATO

CAMPO DE EXPERIÊNCIA

Traços, sons, cores e formas.

 Corpo, Gestos e Movimentos.

Aprofundar a vivência de 
situações com diferentes 
expressões manipulativo-
visuais, sonoro-visuais, 
dramático-teatrais, audiovisuais 
e a mídia e o seu cotidiano 
entrelaçamento.

Aprimorar hábitos de higiene 
corporal, valorizando atitudes 
relacionadas com a saúde.

A proposta convida a criança a 
descobrir de maneira lúdica e 
interativa, curiosidades sobre 
o modo de vida dos animais 
da Sabina (corais, peixes, 
serpentes e pinguins), por 
meio de um diálogo com um 
fantoche.

O roteiro demonstra a presença
de microrganismos nas mãos e
no ambiente e enfatiza a 
importância da higiene para 
evitar o contágio por doenças.

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM

BREVE 
DESCRIÇÃO

2º Ciclo Inicial 
Educação infantil

PRÉ-ROTEIRO

PÓS-ROTEIRO

Antes da vinda à Sabina assista ao vídeo “Quintal de Versos: O Pinguim”, disponível no canal “Quintal da 
Cultura” no YouTube através do link: https://www.youtube.com/watch?v=o2tqvvauRZE. O vídeo apresenta a 
declamação de uma poesia de Vinicius de Moraes sobre algumas características dos pinguins.

Após vivenciar o roteiro na Sabina organize uma roda de conversa com as crianças sobre os animais 
que mais gostaram durante a visita e quais suas principais características. Dê continuidade de maneira a 
retomar a temática abordada até então.

PRÉ-ROTEIRO

PÓS-ROTEIRO

Antes da vinda à Sabina assista ao vídeo no Canal do YouTube “O Show da Luna: Uma Mão Lava a Outra” 
através do link  https://www.youtube.com/watch?v=SesdKLnm57Q. Neste  vídeo a Luna e sua turma tratam 
a importância de lavarmos as mãos.

Após o momento de brincadeira ou antes da refeição, convide as crianças a lavarem as mãos retomando a 
importância da higiene correta.
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TEMA DO 
ROTEIRO

POR QUE 
LIMPAR? DO MEU 
SORRISO EU 
DEVO CUIDAR!

Corpo, gestos e movimentos.  Aprimorar hábitos de higiene 
corporal, valorizando atitudes 
relacionadas com a saúde.

Cuidar da  higiene bucal é 
primordial e compõe os hábitos 
básicos de higiene do corpo e 
manutenção da saúde. Neste 
roteiro as crianças irão vivenciar 
a temática de maneira lúdica por 
meio de música e contação de 
história.

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM

BREVE 
DESCRIÇÃO

2º Ciclo Inicial 
Educação infantil

PRÉ-ROTEIRO

PÓS-ROTEIRO

Antes da vinda à Sabina assista ao vídeo “Como escovar os dentes?” Disponível no YouTube através do 
link https://www.youtube.com/watch?v=qHI-CybmJOM . Ele trata como a higiene bucal deve ser realizada  
diariamente, para que esteja protegida contra as placas bacterianas e as cáries. 

 Após vivenciar o roteiro na Sabina convidamos a turma a se aventurar em uma história  de um garoto que 
não esquece de realizar a limpeza dos seus dentes, entre outros hábitos de higiene. O livro “Tilimpim o 
garoto limpinho” está disponível  no link: 
https://iteva.org.br/download/livroscdf/3edicao2019/Inf_V_Tilimpim_O_Garoto_Limpinho.pdf . Boa história ! 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA
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TEMA DO 
ROTEIRO

PIRLIMPIMPIM: 
TRAGA UM 
PLANETA PRA MIM!

UM MAPA DE 
ESTRELAS

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações.

Espaços, tempos 
quantidades, relações e 
transformações.

Identificar e selecionar 
fontes de informações, para 
responder a questões sobre a 
natureza, seus fenômenos, sua 
conservação.

Participar de situações de 
contemplação e investigação 
da natureza. 

A proposta convida a criança 
a explorar os planetas a partir 
de uma viagem lúdica com 
estímulos visuais, auditivos, táteis 
e uso de tecnologia, aguçando 
a curiosidade, observação, 
interação e pensamento 
investigativo.

Seguindo um mapa da Sabina, 
as crianças entrarão em uma 
aventura para descobrir mais 
sobre o céu acima de nós. Ao 
montar um quebra-cabeça de 
duas famosas constelações, 
ampliarão suas relações 
interpessoais com os(as) 
colegas e irão exercitar a 
cooperação mútua. Além disso, 
nessa aventura participarão 
de uma contação de histórias, 
em que serão personagens 
buscando o caminho de volta 
para casa através de um mapa 
de estrelas. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM

BREVE 
DESCRIÇÃO

2º Ciclo Final
Educação infantil

CAMPO DE EXPERIÊNCIA

PRÉ-ROTEIRO

PÓS-ROTEIRO

Antes da vinda à Sabina explore o vídeo “Planeta canção”  que aborda os planetas do Sistema Solar e 
algumas de suas características. Um aprendizado lúdico e divertido. Acesse pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=fqdm9vFilug

Após vivenciar o roteiro na Sabina explore também a Oficina  Astrokids “Varal Astronômico” disponível 
através do link: 
https://sabina.com.br/atividades/astronomia/varalAstroLibras/. 
O vídeo contém o passo a passo da oficina “Varal Astronômico” e os materiais utilizados, trabalhando com 
o aprendizado de forma lúdica. 

PRÉ-ROTEIRO

PÓS-ROTEIRO

Antes da vinda à Sabina organize uma roda de conversa e pergunte aos 
estudantes o que é uma estrela, se já viram uma, onde elas ficam, se 
viram durante a noite, se viram durante o dia. Se for possível, traga essas 
informações para a Sabina no dia da visita. Sugerimos que realize com 
as crianças a Oficina Astrokids “Laços de Constelações” disponível no 
ambiente Sabina Virtual, por meio do link: 
https://www.sabina.com.br/atividades/astronomia/Lacos_de_constelacoes/ 

Utilize o Mapa e a Carta Celeste disponibilizados pela Sabina no dia da visita, para montagem de um mobile na 
altura das crianças para que possam consultá-lo livremente. E para complementar a experiência, sugerimos que 
inclua em seu planejamento a oficina Astrokids: ASTERISMO DAS QUATRO ESTAÇÕES, disponível no ambiente 
Sabina Virtual através do link: https://sabina.com.br/atividades/astronomia/Asterismo4Estacoes/
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2º Ciclo Final
Educação infantil

TEMA DO 
ROTEIRO

A CASA DOS 
ANIMAIS

Espaços, tempos, quantidades, 
relações e transformações.

Participar de situações de 
contemplação e investigação 
da natureza.

A proposta convida a criança 
a explorar de maneira lúdica e 
colaborativa, as características e 
habitats dos animais presentes 
na Sabina (corais, peixes, 
serpentes e pinguins) aguçando 
a curiosidade e o pensamento 
investigativo.

OBJETIVO DE 
APRENDIZAGEM

BREVE 
DESCRIÇÃO

CAMPO DE EXPERIÊNCIA

PRÉ-ROTEIRO

PÓS-ROTEIRO

Antes da vinda à Sabina explore a atividade “Conhecendo os pinguins-de-magalhães”, disponível no 
ambiente Sabina Virtual através do link: https://www.sabina.com.br/atividades/ConhecendoPinguim/  

Após vivenciar o roteiro na Sabina sugerimos a leitura do livro “A casa dos animais”, da autora Kerliane da 
Silva Uchôa, que complementa o assunto abordado ao apresentar uma comparação com os personagens da 
história e os apresentados durante a visita. O livro está disponível em PDF para baixar gratuitamente através 
do link: https://doceru.com/doc/8ssnnes
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BOAS 
DESCOBERTAS!
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