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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data: 16/07/2020 

Título da Atividade 04: Batata Quente. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor,sabor, temperatura). 

(EI01ET01); 

 Apropriar-se de gestos e movimento de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. 

(EI02CG01); 

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

seguindo orientações. (EI02CG03); 

 

Resumo: 

Os jogos infantis que fazem parte da nossa infância são muitos. Brincar de Batata quente é muito 

divertido e, além de barato, crianças a partir dos 2 anos já podem brincar. 

A única coisa que será necessária é uma batata, mas pode ser uma bola pequena ou qualquer outro 

objeto que tiver à disposição. A brincadeira pode ser com 3 ou mais participantes e estimula a 

agilidade, atenção, coordenação motora e promove a socialização. 

Preparação: 

Essa brincadeira, as crianças permanecem sentadas uma ao lado da outra em forma de roda. Todos 

os integrantes cantam a canção e vão passando um objeto. Quando a música terminar, quem ficar 

com o objeto, a “batata quente”, sai do jogo. Quem permanecer até o final, vence a partida. 

 

 

 

 

https://br.guiainfantil.com/materias/cultura-e-lazer/jogos/jogo-da-memoria-brincadeiras-para-criancas/
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/comportamentocomo-conseguir-que-a-crianca-seja-mais-sociavel/
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Letra: 

Batata que passa quente 

Batata que já passou 

Quem ficar com a batata 

        Coitadinho se queimou! 

 

Materiais: 

Batata ou uma bola pequena 

  

Espaços: 

Pode ser realizado em um local aberto como quintal, ou também dentro ou fora de casa.  

 

Tempo Sugerido:  

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos ou atividades para documentação e envie para o nosso grupo do 

WhatsApp. Este material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto?  De que forma a criança 

explora os espaços durante a brincadeira? Mostra equilíbrio ao fazer movimentos rápidos? Procure 

observar se a criança está com facilidade de entender a linguagens que você está usando. 

 

O que fazer durante? 

 Providenciar a Batata ou a bola para a brincadeira; 

 Cante a música para incentivar a criança; 

 Seja objetivo (a); 
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Links importantes: 

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

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

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

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 

 

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

