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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                        Data: 13/10/2020  

Título da Atividade 02:  Significado do nome da cidade. 

                        

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, 

temperatura). (EI01ET01); 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

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. 

Outra versão seria a que havia índios na região e Batatais deriva de BAITATA, que segundo 

alguns pesquisadores locais significam em tupi “rio cascateante entre pedras”, referência às 

nossas belezas naturais. Acredita-se também que outra origem viesse do tupi MBOITATA – 

cobra de fogo, que na crença dos índios, era o gênio que protegia os campos contra os 

incêndios. Nesta atividade a criança irá conhecer o significado do nome da cidade e observar 

imagens fornecidas no anexo em seguida desenhar usando a imaginação o lugar favorito dela 

na cidade.  
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Preparação:  

Materiais: 

Lápis de cor, tinta, papel e celular para mostrar as imagens.  

 

Espaços: 

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

está sendo passados a ela como.  

 

Tempo Sugerido: Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para a tia Laura 

no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe Atentamente:  

Se a criança conhecer alguns dos pontos mostrado nas fotos? Se ela conseguiu elaborar 

perguntas diante o que foi apresentado a ela? Se ela teve um bom entendimento da 

importância do nome da cidade? 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 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 livre, 

usando suportes e materiais diversos.  

• Não pegue na mão da criança na hora de realizar o desenho, é muito importante que ela se 

expresse livremente através do desenho.   

• Seja claro e objetivo; 

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura 

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

                             Igreja matriz                                     Cachoeira  

    

                                         Bosque                                               Lago artificial  

  

 

 

 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/maternal-ii-a-prof-laura
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 

 
 


