
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta feira, 15 de outubro de 2020  

Título da atividade: 181 anos da nossa cidade 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

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

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

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões (EI02EF01); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos de 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); 

- Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma e 

etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo:  

No dia de hoje, iremos aprender que a nossa cidade também faz aniversário e tem idade. 

Através disso iremos estimular o raciocínio lógico, linguagem oral   e coordenação 

motora das crianças. 

Fale com a criança sobre aniversário e a idade que ela própria tem, e associe essa 

conversa com a nossa cidade, que ela também tem aniversário e idade como a criança. 

Sendo assim, no dia de hoje iremos cantar parabéns para Batatais, criando  um bolo de 

faz de conta com as crianças, vocês poderão utilizar a imaginação e construir esse bolo 

da forma que acharem melhor, de terra, blocos de encaixe, massinha ou até mesmo um 

bolo comestível, e depois de pronto é só cantarem parabéns e se divertirem imaginando 

e brincando. 



 

 

Preparação 

Materiais: 

- Massinha; 

- Terra; 

- Blocos de encaixe; 

- Ingredientes para o bolo. 

 

Espaços:  

O espaço da construção do bolo dependerá do material que vocês escolherem para a 

criação dele. 

 

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 compreensão ao falar do aniversário e idade da cidade? 



- Demonstrou interesse em criar o bolo? 

- Demonstrou interesse em brincar e cantar parabéns? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente sobre aniversários; 

- Auxilie-o na construção desse bolo; 

- Estimule-o a brincar e cantar parabéns depois do bolo pronto. 

 

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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