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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 21/10/2020 

Título da Atividade: Praticando atividade física no Lago. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

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

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas (EI02CG02); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos 

e seguindo orientações (EI02CG03). 

 

Resumo: 

Lagos são águas continentais, geralmente tranquilas, que se encontram armazenadas em 

depressões cercadas por terras. Eles podem ser formados a partir das águas da chuva, de 

nascentes, de rios que deságuam nessa depressão, de mares antigos e do derretimento das 

geleiras. O lago Artificial da cidade de Batatais “Ophélia Borges Silva Alves” foi construído na 

década de 1980, localizado na área central da cidade, cercado de plantas nativas, academia ao 

ar livre, calçadão para prática de ciclismo, pratica de caminhada e uma bela fonte no centro do 

lago. 

Nesta atividade a criança irá conhecer o Lago Artificial de Batatais por meio de imagem e 

representar este local realizando a prática de exercício físico de sua preferência. Podendo ser 

atividade física com bicicleta, velotrol, bola, correndo, andando, fazer alongamentos entre 

outros. 

 

Preparação: 

Materiais: 
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De acordo com a realização da prática de exercicío físico. 

 

Espaços: 

Sugiro que atividade seja realizada em áreas externas, como quintal, varanda, jardim ou 

garagem.  

 

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 

escolher atividade de sua preferência? Demostra interesse em participar da atividade?  

 

O que fazer durante? 

1. Apresente a imagem do “Lago artificial” da nossa cidade para a criança dizendo que: - Neste 

local vão diversas pessoas para se exercitarem.  

2. Em seguida escolha um tipo de atividade ou exercício físico que seu filho (a) mais goste e 

incentive-o a praticar. Podendo ser com bicicleta, velotrol, bola, correndo, andando, fazer 

alongamentos entre outros. 
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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/ 

 

 

 

 

 

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 
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