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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 23/10/2020 

Título da Atividade: É gol!!! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

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

descobertas (EI01ET03);  

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04).  
 

Resumo: 

Como ontem falamos um pouco do nosso estádio, hoje nós iremos conhecer um pouco sobre a 

vida de um Batataense que levou o nome de Batatais para longe, que foi o José dos Santos 

Lopes ou simplesmente Zéca Lopes, nascido no dia 01/11/1910 e falecido no dia 18/08/1996. 

Foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante na Seleção Brasileira, da Copa do 

Mundo de 1938.  

Sendo assim nossa missão hoje e fazer muitos gols, utilizando uma bola de papel amassado e 

uma trave feita com o que tivermos em casa.  

 

Materiais: 
• Papel em geral; 

• Trave: duas garrafas pets, duas cadeiras, um berço virado, entre outros. 

 

Espaços:  

Para esta atividade sugiro que ela aconteça em um local mais aberto, como quintal, área ou 

garagem.  

  

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. 

 

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.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebolista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atacante_(futebol)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_na_Copa_do_Mundo_FIFA_de_1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_1938
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ter contato com bola de papel, será que ela irá se 

intersessar ou apresentará receio? 

Observe também como será o momento em que ela conseguir fazerum gol!  

  

O que fazer durante?  

Para que a criança se familiarize com o tema irei envia um vídeo via WhatsApp, para ser 

apresentado para as crianças com o resumo da vida do Zeca Lopes.  

Após a paresentação do vídeo, entregue a bola de papel e mostre as traves prontas.   

Explique como ela irá conseguir fazer um gol. Para as crianças que ja estão andando o gol 

pode ser feito com os pés, e para as que ainda encontrarem dificuldade ele pode ser feito com 

as mãos.  

Quando a criança conseguir marcar um gol, comemore com muita alegria para que assim ela 

perceba que conseguiu atingir seu objetivo.  

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

