
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 10 de novembro de 2020  

Título da atividade: Mumuzela 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais ( antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

Hoje iremos falar sobre a festa do leite, uma festa muito conhecida em nossa cidade e 

região devido suas diversas atrações. 

A primeira edição da Festa do Leite aconteceu em 1968, nas dependências do antigo 

Instituto Agrícola de Menores, que depois foi transformado em FEBEM. 

Na época Batatais era o centro geográfico da bacia leiteira de uma grande Região, tinha 

um rebanho de 40.000 vacas leiteiras, sendo 1.000 cabeças de raça, 9.000 cruzadas, 

30.000 mestiças, que produziam, no conjunto, mais de 1.200.000 litros de leite/ano. 

A Festa do Leite foi idealizada por pecuaristas batataenses com a finalidade de 

incentivar e promover a pecuária Regional e incrementar o consumo de leite e seus 

derivados. Esperavam os pioneiros que, reunidos técnicos e criadores, haveria o 

aperfeiçoamento dos métodos destinados ao aumento da produção e do rebanho leiteiro. 

A exposição, até ser transformado no ‘quermessão’ que é hoje, tinha como objetivo 

propiciar meios e condições para os criadores adquirir e vender animais das raças 

leiteiras para o melhoramento genético dos rebanhos e, claro, demonstrar o grau de 

desenvolvimento da pecuária leiteira local, regional e nacional. Essa era a intenção dos 

idealizadores… 

Nos dias de hoje em nossa festa do leite da cidade, durante a transmissão da festa pela 

TV educadora, temos a famosa Mumuzela, um fantoche de vaquinha que fala e diverte 

toda a população, principalmente as crianças.  

Após essa introdução no dia de hoje iremos construir um fantoche de vaquinha, 

remetendo a Mumuzela, um personagem que toda criança ama. 



Vamos lá? 

No primeiro momento disponibilize uma caixinha de leite para a criança e permita que 

ela realize a pintura utilizando tinta guache nas cores da vaquinha ( branco e preto) em 

seguida um dos responsáveis deverá finalizar essa fantoche fazendo o recorte e as 

finalização do rostinho. 

Depois de pronto poderão utilizar o fantoche para encenar histórias ou cantar músicas. 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Caixa de leite; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Tesoura ( USO EXCLUSIVO DO ADULTO). 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local com superfície firme como chão ou a mesa, para que a criança 

tenha facilidade no manuseio e criação do fantoche. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou interesse em confeccionar a mumuzela? 

- Demonstrou boa coordenação ao manusear e pintar com as tintas? 

- Demonstrou interesse em brincar com o fantoche depois de pronto? 

 

O que fazer durante? 



- Fale brevemente com a criança sobre a mumuzela da festa do leite; 

- Disponibilize os materiais para que a criação aconteça; 

- Auxilie-o na criação. 

 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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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