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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B  Data:09/11/2020 

Título da Atividade: Premiação do Evento Movimenta Batatais. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as 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); 

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

opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

Este ano devido ao Covid-19 o evento da prática das atividades (7º Movimenta Batatais) não 

acontecerá ao vivo.  

O “Movimenta Batatais” é uma ação social que acontece todo final de ano, com objetivo de 

incentivar a prática de atividade física e levantar fundos para as entidades filantrópicas de Batatais. 

A atividade realizada durante o movimenta são: ciclismo, caminhada e corrida onde todos 

participantes que completam a prova, ao final recebem uma medalha de participação. Que tal 

confeccionar uma medalha? 

Nesta atividade com o auxílio do adulto a criança irá confeccionar uma linda medalha para 

representar este evento. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Pedaço de papelão, tesoura, objeto redondo para fazer o molde, cola, materiais riscantes para 

decorar, tinta guache e uma fita ou barbante. 

 

Espaços: 

Qualquer lugar que tenha uma mesa para a criança realizar atividade. Esse espaço deverá acolher a 

criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de movimentos amplos e 

expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e o 

envolvimento da criança. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

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

adulto na confecção da medalha? Demonstra interesse em participar da atividade? Pendura a 

medalha no pescoço após a confecção? 

 

O que fazer durante? 

1. Dialogue com a criança de forma simples, que o Movimenta Batatais é um evento onde 

varias pessoas da região se desloca até a cidade de Batatais para participar das provas de 

ciclismo, caminhada e corrida e ao término da atividade todos os participantes recebem uma 

medalha de participação. 

2. Em seguida convide o pequeno para participar da confecção da medalha. Primeiramente 

utilize um objeto redondo para riscar o círculo, desenhe e corte o papelão no tamanho que 
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desejar.  

3. Deixe a criança decorar o círculo da maneira que preferir usando sua criatividade. 

4. Cole a fita ou barbante no círculo e a medalha está pronta. 

5. Instigue a criança a pendurar a medalha no pescoço dizendo que os participantes do 

Movimenta Batatais após concluírem as provas recebem as medalhas colocando as mesmas no 

pescoço. 

Observação: Cuidado com a tesoura uso exclusivo do adulto. 
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Link importante: 

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

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

BNCC:hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/a base/ 

 

 

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


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


