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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Estádio Doutor Oswaldo Scatena                   Data: 22/10/2020 

 

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Estádio Doutor Oswaldo Scatena é um estádio de futebol localizado aqui na nossa 

cidade de Batatais, 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. Pensando neste ambiente, que tal hoje 

brincarmos um pouquinho de bola?  

 

    

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI01EF07); 

(EI02CG01) e (EI02CG02). 

 

Materiais:  

● Bola (caso a família não tenha em casa, poderá ser feito bolinha de meia). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_de_futebol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batatais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batatais_Futebol_Clube
https://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Paulista_S%C3%A9rie_A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_Paulista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_S%C3%A3o_Paulo_de_Futebol_J%C3%BAnior
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Execução:  

Inicie uma breve conversa com a criança sobre o estádio de futebol, mostrando as 

imagens do local. 

 

O que fazer durante?  

● Com entusiasmo, proponha para a criança que brinquem de bola como se estivessem 

no campo de futebol. 

 

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. 

  

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

