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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data:22/10/2020 

Título da Atividade: O Estádio de Batatais, que tal brincar de pebolim! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

  Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06);  

  Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01);  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

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

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

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

tridimensionais (EI02TS02); 

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

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

O estádio é um campo com instalações destinadas a competições esportivas. Sendo assim, o 

Estádio Doutor Oswaldo Scatena é um estádio de futebol localizado na cidade de Batatais, no 

estado de São Paulo, sob propriedade do Batatais Futebol Clube, onde o clube manda suas partidas 

da Série A2 do Paulistão, Copa Paulista, Copa São Paulo de Futebol Júnior, além de campeonatos 

das categorias de base. 

Nesta atividade a criança juntamente com os pais ou responsável irá observar as imagens do 

Estádio da cidade e confeccionar um pebolim para jogar uma partida de futebol, onde quem fazer 
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a maior quantidade de gols ganha. É um jogo muito divertido, que pode estimular a coordenação 

motora da criança e despertar a imaginação. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Caixa de sapato, palitos de churrasco, prendedores de roupa, régua, bolinha de pingue-pongue e 

tinta guache para decorar. 

Observação: Os materiais poderão ser substituídos, como por exemplo: A caixa de sapato por pote 

de sorvete e a bolinha de pingue-pongue por bolinha de papel.  

 

Espaços: 

Sala, cozinha e varanda a onde a criança com ajuda do membro da família consiga fazer o 

brinquedo. Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos. 

 

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: 

Como a criança explora suas possibilidades corporais durante a construção dos brinquedos? Imita 

os movimentos realizados pelo o adulto? Realiza movimentos por livre expressão? Como a criança 

se envolve construindo o brinquedo? Como a criança utiliza os materiais: demonstra preferência? 

Utiliza reproduzindo a função do material ou projeta outras funções? 
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O que fazer durante? 

1. Mostre as imagens do Estádio de Batatais e dialogue com a criança dizendo de forma bem 

simples que: - O Estádio de Batatais é um estádio de futebol e que por este motivo irão 

confeccionar um brinquedo chamado pebolim. 

2. Comente com a criança sobre o brinquedo que será construído. 

3. Organize o espaço, disponibilize os materiais necessários para criança, ajude-a confeccionar o 

pebolim e deixe- a decorar o brinquedo livremente. 

4. Depois do brinquedo confeccionado aproveite para brincar e a diversão será garantida. 
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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 

 

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

