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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data:14/10/2020 

Título da Atividade: O significado do nome da 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); 

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

(EI02EO04); 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, formas 

etc.)(EI02ET05). 

 

Resumo: 

Existem pelo menos quatro versões históricas para o significado do nome Batatais. A versão mais aceita é 

baseada em relatos da época e está ligada a atividade agrícola dos habitantes naturais da região. Os 

primeiros bandeirantes teriam encontrado por aqui extensas plantações de batatas roxas. 

Nesta atividade a criança irá aprender sobre o significado do nome da cidade “BATATAIS” e após 

juntamente com um membro da família irá confeccionar bonecos de batatas. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Batatas, palitos de fósforo ou de dente e canetinhas. 
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Espaços: 

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

passado ou mostrado (sala, cozinha, varanda ou garagem).  

 

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: 

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

confeccionar o boneco sem necessitar de ajuda? Demonstra interesse em participar da atividade? 

Percebe a textura da batata? Consegue sentir o peso? Demonstra interesse em brincar com o 

boneco depois de pronto? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente dialogue com a criança sobre o significado do nome da cidade “BATATAIS” 

dizendo que: - A cidade tem este nome porque os primeiros habitantes teriam encontrado na 

cidade extensas plantações de batatas roxas. 

2. Após, coloque todos os materiais a serem utilizado em uma superficíe plana e deixe a criança 

manusear permitindo assim a exploração. 

3. Questione a criança sobre o peso, formato, textura e cor da batata. 

4. Faça um boneco e incentive o pequeno a copiar sua ação para trabalhar a autonomia da criança. 

Caso a criança não consiga ajude-a. 

5. Primeiro desenhe o rosto na batata e depois colocam os palitos. Está pronto! 
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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/abase/ 
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