
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Sexta feira, 23 de outubro de 2020  

Título da atividade: Pontos turísticos: estádio 

 

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); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras ( EI02EO06); 

- Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

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

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

 

Resumo:  

Encerraremos nossa semana ainda falando sobre o futebol, um ponto turísticos marcante 

e que também teve um jogador que fez a diferença na nossa cidade e por todo país. 

José dos Santos Lopes ou simplesmente Zéca Lopes, (Batatais, 1 de 

novembro de 1910 — Batatais, 28 de agosto de 1996), foi um futebolista brasileiro que 

atuou como atacante no clube do Corinthians e também pela seleção. 

Que honra para nossa cidade ter tido um artista no futebol e que fez a diferença por 

onde passou e também em nossa cidade construindo casas para moradores que ainda 

não possuíam moradia. 

E para celebrarmos esse grande atleta, no dia de hoje iremos brincar de futebol. Para 

isso, um dos responsáveis deverá separar um momento e se divertir com a criança 

brincando de futebol. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Batatais
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batatais
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Futebolista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atacante_(futebol)


Zeca Lopes 

 

    

Preparação 

Materiais: 

- Futebol 

 

Espaços:  

Sugiro que seja um local espaçoso para que a criança tenha liberdade durante a 

brincadeira. 

 

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 em brincar de futebol? 

- Apresenta boa coordenação motora ao chutar e pegar a bola? 

- Como reage quando perde ou ganha? 

 

O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre o futebol; 

- Disponibilize a bola para a brincadeira começar; 

- Brinquem juntos. 

 

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/ 

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

 


