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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 15/07/2020 

Título da Atividade: Brincadeira cantada: Batata quente. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

 Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02); 

 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e 

textos poéticos (EI02EF02);  

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

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05).   

 

Resumo: 

A descoberta de Jogos e Brincadeiras Tradicionais pode auxiliar no resgate dos valores 

culturais e um melhor desenvolvimento das crianças na sociedade! Os jogos infantis que 

fazem parte da nossa infância são muitos e uma delas é a batata quente, uma das brincadeiras 

antiga muito divertida. A única coisa que será necessária é uma batata, mas pode ser uma bola 

pequena ou qualquer outro objeto/brinquedo seguro e adequado para ser passado entre as 

crianças.. A brincadeira pode ser com cinco ou mais participantes e estimula a agilidade, 

atenção, coordenação motora e promove a socialização. Pode ser realizado em parques, 

condomínios, quintal, dentro ou fora de casa, praia ou em qualquer outro lugar aberto. Sendo 

assim vamos aproveitar o isolamento e brincar com a família de batata quente. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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Batata, bola pequena ou qualquer outro objeto seguro que a família tenha em casa. 

 

Espaços: 

Indicam-se ambientes com espaço disponível para a realização da brincadeira, como a sala, 

quarto ou áreas externas como jardim, quintal ou garagem. Escolham um lugar que atenda as 

necessidades de seu (a) filho (a) referentes à segurança e comodidade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 15 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: 

Como foi a interação da criança com adulto no momento da atividade? De que forma a 

criança demonstra seus gostos e preferências pela brincadeira? Consegue memorizar e cantar 

a cantiga? Passam os objetos entre si alcançando esta conquista?  

 

O que fazer durante? 

1.  Os jogadores formam um círculo, com um deles sentado ao centro ou fora da roda com 

os olhos vendados. No círculo, cada jogador deve passar a bola, a batata ou qualquer outro 

objeto disponível para o que está a sua direita.  

2. Enquanto o objeto circula, todos cantam: „Batata quente, quente, quente, quente... ‟. A 

qualquer momento o jogador que está vendado pode gritar: „Queimou! ‟ Quem estiver com 

a bola nas mãos nesse instante será o próximo a ir para o centro da roda. 

3. O importante é a criança começar a bricadeira sentada na roda e depois a coloca no 
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centro para aprender o jeito correto de brincar. 

Dica: para deixar mais divertido, o jogador central pode dar ordens para os outros 

participantes. Se ele gritar „Meia-volta! ‟, a bola deve girar no sentido contrário; „Com uma 

mão! ‟, os jogadores passam a bola entre si com uma mão só. 

 

       

 

  

 

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/ 

 

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


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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

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 

 


