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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Significado do nome de Batatais                    Data: 14/10/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Você conhece o significado do nome da nossa cidade? 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. 

 

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04) e (EI02ET05). 

 

Materiais:  

● Batata para a criança manusear. 

 

Execução:  

Inicie uma breve conversa sobre a história do significado do nome da cidade de 

Batatais. 
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O que fazer durante?  

● Convide a criança a manusear a batata considerando determinado atributos (seu 

tamanho, seu peso, sua cor, forma etc.). 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

História do significado do nome de Batatais disponível em: 

http://camarabatatais.sp.gov.br/historia-do-

municipio/#:~:text=Existem%20pelo%20menos%20quatro%20vers%C3%B5es%20hist

%C3%B3ricas%20para%20o%20significado%20do%20nome%20Batatais.&text=Outra

%20vers%C3%A3o%20seria%20a%20que,referencia%20%C3%A0s%20nossas%20bel

ezas%20naturais.  

  

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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