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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 13/10/2020 

Título da Atividade: Bandeira da nossa cidade. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02);  

• Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita (EI01EF09); 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico (EI01ET02).  

 

Resumo: 

A bandeira é definida classicamente como sendo o símbolo visual representativo de um país, 

estado, município, organização, sociedade, ou seja, toda e qualquer entidade constituída, quer 

seja uma nação e seu povo, ou mesmo uma família tradicional. Ela serve para representar o 

país no exterior, mas também como representação de cidadãos ou governo no próprio país. 

Pensando nisso hoje nós iremos apresentar para nossos pequenos a bandeira da nossa cidade, em 

seguida será oferecido matérias riscantes como tinta, lápis de cor, ou giz de cera cores da bandeira de 

Batatais (azul e vermelho), para que assim eles possam ter contato com essas cores que representam 

nosso município.  

 

Materiais: 
• Bandeira de Batatais; 

• Folha sulfite; 

• Materiais riscantes, como: tinta guache, lapis de cor, canetinha ou giz de cera.  

 

Espaços:  
Para esta atividade minha sugestão é que ela aconteça em um ambiente mais reservado em que 

não tenha muitas distrações pois a primeira parte dela envolverá mais a atenção da criança ao 

observar a bandeira.  
  

Tempo Sugerido: 
Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 
Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao ver a bandeira, será que ela relacionar com as cores 

dos materias que ela irá utilizar para colorir? 

Observe também como será o momento da exploração das cores! 

 

O que fazer durante? 

Primeiramente apresente a bandeira da nossa cidade, mostrando as cores e os símbolos que 

existem no interior dela, em seguia apresente os matérias riscantes, associando-os com as 

cores que ela acabou de ver na bandeira.  

Disponibilize a folha em branco, incentive a criança deixar a tudo bem colorido através da 

exploração nos materiais que foram oferecidos.  

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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