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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 09/11/2020  

Título da Atividade: O projeto “Movimenta Batatais”! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

e brincadeiras. (EI02CG01) 

• 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) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

 

Resumo 

Daremos início a uma nova semana de atividades remota, com muita alegria e satisfação! 

Nesta nova semana, abordaremos um novo subtópico relativo ao nosso município: as 

“Festividades”!  

Começaremos discorrendo sobre o projeto “Movimenta Batatais”. 

“O Movimenta Batatais é uma ação criada e desenvolvida em 2014 por César Henrique 

de Sousa, Guilherme Ferraz de Menezes Borges e Roberto Carlos Nardi (Zinho), que 

conta com o total apoio e participação dos empresários João Luiz Ribeiro Silva e Gino 

Ivair Bellon que integram a Comissão Organizadora do evento. 
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Desde a primeira edição, o Movimenta Batatais tem o apoio e a simpatia de toda a 

diretoria da ACE Batatais. Pela seriedade e ideologia o evento conseguiu várias parcerias 

e patrocínios entre os empresários batataenses, tornando o projeto uma realidade, com 

data e hora marcadas para acontecer, com objetivo de criar a consciência solidária, de 

responsabilidade social e promover atividades físicas entre os participantes. Além de 

tudo, o evento beneficia entidades do nosso município, que são responsáveis pelas vendas 

de camisetas para participação.” 

 

Preparação 

Materiais: 

- Nenhum específico. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

Na execução da atividade proposta, realizando os seus movimentos, a criança apresenta 

algum cuidado de si? Desenvolve o seu corpo no espaço, orientando-se por noções como 

em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc. Explora as suas formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo 

orientações? Demonstra alguma independência na execução da atividade escolhida, ou 

precisa da ajuda de um adulto para realizar? 
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O que fazer durante a atividade? 

1- Lida a breve introdução referente ao importante evento que acontece em nosso 

município, passemos a explicar à proposta de atividade de hoje, consistente na 

realização de alguma atividade física, dentro das modalidades existentes no 

“Movimenta Batatais”, são elas: 

- Corrida; 

- Caminhada; 

- Passeio ciclístico. 

2- Escolha a modalidade que a criança mais se identifica, executando-a de acordo 

com a faixa etária de nossas crianças. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

