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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 10/11/2020  

Título da Atividade 02: Festa do leite Batatais (Desenho livre)  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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); 

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

sinais gráficos. (EI02EF09); 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando 

escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- -leitor, a direção da leitura 

(de cima para baixo, da esquerda para a direita). (EI02EF03);  

 

Resumo: 

No mês de julho se realiza a tradicional festa do leite de Batatais. A primeira edição da Festa 

do Leite aconteceu em 1968, nas dependências do antigo Instituto Agrícola de Menores, que 

depois foi transformado em FEBEM. Na época Batatais era o centro geográfico da bacia 

leiteira de uma grande Região, tinha um rebanho de 40.000 vacas leiteiras, sendo 1.000 

cabeças de raça, 9.000 cruzadas, 30.000 mestiças, que produziam, no conjunto, mais de 

1.200.000 litros de leite/ano. 

A Festa do Leite foi idealizada por pecuaristas batataienses com a finalidade de incentivar e 

promover a pecuária Regional e incrementar o consumo de leite e seus derivados. Esperavam 

os pioneiros que, reunidos técnicos e criadores, haveria o aperfeiçoamento dos métodos 

destinados ao aumento da produção e do rebanho leiteiro. Hoje é tradição no calendário anual 

da cidade, conta com grandes atrações artísticas, torneio leiteiro e exposições de artistas da 
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cidade. Nesta atividade as crianças vão observar fotos da festa do leite, em seguida desenhar o 

que entendeu sobre a festa e o que mais gostou.   

 

Materiais: 

- Imagens disponíveis no grupo de WhatsApp; 

- Folhas de sulfite; 

- Materiais disponível em casa. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos. 

 

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 consegui 

reconhecer as cores ou o local das fotos? Se ela demostra dificuldade ou facilidade na 

coordenação motora fina e grossa? 

 

O que fazer durante? 

• Convide a criança para sentar com você, compartilhe a proposta de criar um desenho, 

usando suportes e materiais diversos.  

• Ajude a criança com os matérias;   
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• Explique a importância da festa e sua tradição;  

• Atenção redobrada com o manuseio da tesoura; 

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 

•  Seja claro e objetivo; 

     

  

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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Link site festa do leite: https://ojornaldebatatais.com.br/recordar-e-

viver/#:~:text=A%20primeira%20edi%C3%A7%C3%A3o%20da%20Festa,depois%20foi%2

0transformado%20em%20FEBEM 
 

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 

 
 


