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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 13/10/2020 

Título da Atividade: O nome da minha cidade. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

opiniões (EI02EF01); 

 Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as caracteristicas e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros e etc., em contextos diversos (EI02ET07); 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02). 

 

Resumo: 

A cidade é uma área densamente povoada onde se agrupam zonas residenciais, comerciais e 

industriais. A mesma tem a função de oferecer recursos para os moradores, além de os direitos 

básicos dos seres humanos. Localizado no interior do estado de São Paulo e pertencente à 

Região Metropolitana de Ribeirão Preto o município de Batatais possui uma área de 851 km² e 

abriga uma população de 62.980 habitantes.  

Nesta atividade a criança juntamente com os pais ou responsáveis irá contornar o nome da 

cidade “BATATAIS” com bolinhas de papeis e contar quantas letras compõe o nome. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Variedades de papeis, cola e qualquer tipo de riscante para escrever o nome. 

 

Espaços: 

Organize um espaço onde a criança seja instigada a interagir e compreender o que lhe está 

sendo passado ou mostrado (sala, cozinha, ou áreas externas).  

 

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 fazer 

as bolinhas de papeis para realizar a colagem? Demostra interesse em participar da atividade? 

Realiza outras ações como rasgar, amassar e colar as bolinhas de papeis? Consegue identificar 

quantas letras compõe o nome da cidade? Demonstra desempenho nas habilidades manuais? 

 

O que fazer durante? 

1. Separe os materiais antecipadamente e convide a criança para se sentar. 

2. Em uma folha de papel escreva com letra bastão o nome da cidade “BATATAIS”. 

3. Deixe a criança rasgar os papeis em pedaços pequenos e estimule-a fazer varias bolinhas. 

Em seguida incentive-a a colar as bolinhas traçando as letras. 
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BATATAIS

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

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/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

