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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 14/10/2020 

Título da Atividade: Bonecos de batata. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas 

(EI01EF02); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03).  
 

Resumo: 

Existem pelo menos quatro versões históricas para o significado do nome Batatais. A versão 

mais aceita é baseada em relatos da época e está ligada a atividade agrícola dos habitantes 

naturais da região. Os primeiros bandeirantes teriam encontrado por aqui extensas plantações 

de batatas roxas.  

Sendo assim hoje nós iremos brincar com este delicioso alimento que é fundamental para a 

vida de todos nós, confeccionando bonecos de batatas, em seguida nós iremos dialogar com 

nossos pequenos falando que antes de nossa cidade existir haviam muitas plantações de batata 

e que esse é um dos motivos para nossa cidade ter este nome.  

 

Materiais: 
• Batata;  

• Palitos de dente ou de fósforo; 

• Caneta ou canetinha.  

 

Espaços:  
Para esta atividade o espaço ideal é que ele seja mais amplo desde que não apresente riscos para 

os bebês.  
 

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 o boneco feito de batata,  será que ela irá se 

interagir com ele ou apresentará receio? 

Observe também como será a reação da criança ao ouvir um pouco da história da nossa cidade.  

 

O que fazer durante? 

Inicialmente deixe o boneco feito de batata confeccionado.  

Mostre o boneco permitindo a exploração. Caso perceba que os palitinhos estão atrapalhando 

retire-os imediatamente evitando riscos para o Bebê.  

Em seguida conte para o bebê que antes de Batatais virar a cidade onde vivemos, era um local 

habitado por índios que plantavam batatas roxas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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