
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça - feira, 13 de outubro de 2020  

Título da atividade: Batatais, minha terra querida! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- 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); 

- Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos (EI02EF09); 

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

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

 

Resumo: 

Durante nossa semana iremos falar sobre a nossa cidade de Batatais. 

No dia de hoje, iremos estimular a imaginação, coordenação motora fina e percepção 

visual das nossas crianças. 

No primeiro momento iremos conhecer por qual motivo a cidade se chama Batatais, e 

passar de forma simples em uma conversa com as crianças, podendo até ilustrar com 

batatas, no segundo momento, iremos contornar o nome da nossa querida cidade, para 

isso, faça o escrito com o nome BATATAIS em letras grandes em uma folha branca 

junto com a criança, e reforce as letras que formam o nome da nossa cidade, em seguida 

distribua materiais para que a criança possa realizar o contorno dessas letras, podendo 

ser crepom, tinta guache ou outro material que vocês tenham em casa. Após a escolha 

do material permita que a criança realize o contorno utilizando apenas um deles para 

iniciar e finalizar o contorno. 

 

 

ATENÇÃO: As crianças estão sendo estimuladas com o reconhecimento das letras e 

também com a lateralidade no contorno, o que permiti que eles ainda se confundam com 

as letras ou não façam o contorno corretamente o que é muito comum para a faixa 

etária. 

 



 

Um dos significados do nome da cidade de Batatais:  

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. 

 

 

 

 

 
 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha branca; 

- Tinta guache; 

- Cola branca; 

- Canetinha; 

- Etc. 

 

Espaços:  

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

criança tenha facilidade durante a execução da atividade. 

 

Tempo sugerido: 20 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 ao saber o significado do nome da cidade? 

- Demonstrou concentração ao realizar o contorno das letras? 

- Demonstrou facilidade ao realizar o contorno?  

- Como tem reagido com atividade de coordenação motora fina? 

- Segura os materiais com firmeza? Faz colagens com facilidade? 

 

O que fazer durante? 



- Fale brevemente com a criança sobre o nome da cidade; 

- Escreva o nome da cidade junto com a criança; 

- Disponibilize apenas um material para realizar o contorno; 

- Incentive-o e auxilie-o caso tenha dificuldades. 

 

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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