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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

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

Título da Atividade 01: Movimenta Batatais (Atividades físicas)  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

• Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto. 

(EI02EO07);  

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

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

naturezas. (EI02CG02);  

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03);  

 

Resumo: 

O Movimenta Batatais é uma ação social com objetivo de incentivar a prática de atividade 

física e levantar fundos para as entidades filantrópicas de Batatais. Nesta atividade as crianças 

farão várias atividades físicas, assim elas saberão a importância de se exercitar e ter uma vida 

saudável. 

Dicas de atividades físicas: parquinho, pular corda, balé, atletismo, ginástica olímpica, 

futebol, karatê, natação, bicicleta.  

 

Materiais: 

Será escolhido através da atividade física escolhida pela criança.  

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos. 
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Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado a ela como (Sala, varanda ou quintal).   

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

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

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança conseguiu 

escolher e interagir com a atividade escolhida. 

 

O que fazer durante? 

• Sugerir algumas brincadeiras para criança de movimento e deixando a escolher para 

trabalhar sua autonomia; 

 • Realizar uma conversa para falar sobre a atividade escolhida, se a criança gosta da 

atividade, assim você pode incentivar ela na escolha e qual espaço quer fazer e participar 

junto com a criança.  

 • Ajude a criança coordenando as ações dela;   

 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

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

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas 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/
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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 

 
 


