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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 11/11/2020 

Título da Atividade: Colagem de imagens relacionadas à Festa do Leite de 

Batatais. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

A festa do leite é um tradicional evento agropecuário realizado pela prefeitura municipal de 

Batatais, evento o qual é reconhecido como uma das melhores festas do gênero no país, e reúne 

mais de 200 mil pessoas durante seus dez dias de promoção, o evento conta com grandes shows 

de renomes nacionais, rodeio, exposições, torneios, cursos, palestras, desfiles, leilões, praça de 

alimentação, parque de diversões, exposições de pequenos animais, etc. Por isso, na atividade 

de hoje a criança com o auxílio do adulto irá pesquisar em jornais ou revistas imagens que 

lembram essa festividade cultural.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Folha A4 (ou qualquer outra que a família tenha em casa), cola, tesoura (para o uso exclusivo 

do adulto), revistas ou jornais. 

 

Espaços: 

Organize um espaço disponível que contenha uma superfície plana para a construção e que 

atenda as necessidades da criança referentes à segurança e comodidade. 

 



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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 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: 

A criança demonstra interesse em manusear revista/jornais? Quais movimentos ela realiza para 

folhear? Qual a sua reação ao colar as imagens? Possui autonomia para realizar a colagem? Faz 

alguma tentativa de comunicação? 

 

O que fazer durante? 

1. Providencie os materiais necessários para a realização da atividade proposta e inicie uma 

breve conversa com a criança sobre a festa cultural de nossa cidade, destacando suas 

características. 

2. Em seguida, convide-a manusear revistas ou jornais. 

3. Proponha para a criança procurar imagens relacionadas à festa (animais que ficam em 

exposição, leite, parque de diversões, barracas de alimentações etc.). 

4. O adulto responsável pela atividade deverá recortar as imagens para a criança, passe cola no 

verso da imagem e ofereça para o pequeno colar em uma folha A4. 

5. Auxilie a criança durante a colagem. 

Sugestões: Caso não encontre imagens o responsável pela criança poderá realizar desenhos 

relacionadas à festa e entregar para o pequeno colorir livremente. 

 

 

 

 

 



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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

   

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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

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

BNCC: hhttp://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 

 

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

