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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 15/10/2020  

Título da Atividade: 181 anos de Batatais! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• 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) 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

 

Resumo 

Seguindo o tema semanal, e através dele conhecendo mais sobre nossa cidade 

BATATAIS, hoje, abordaremos a idade do município.  

Batatais este ano, no dia 14 de março, completou 181 anos! 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

E a atividade proposta de hoje, está ligada ao aniversário de nosso município! Para 

tratarmos sobre este assunto com nossas crianças, a atividade consiste na realização de 

um “bolinho de terra”, simbolizando os anos de nossa cidade!  

 

Preparação 

Materiais: 

- Terra; 

 

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: 

Para brincar na terra, foram disponibilizados alguns objetos, a criança aceita compartilhar 

tais objetos com outras crianças, ou até mesmo com o adulto que está acompanhando a 

atividade? Respeita algumas regras básicas estabelecidas no decorrer da realização da 

atividade? Apropria-se de gestos e movimentos de costume? Desenvolve suas habilidades 

manuais, tocando suas mãozinhas na terra. Tem algum receio ao manipular a terra? Com 

base no tema “aniversário de Batatais”, ela conta histórias oralmente, diverte-se cantando 

os parabéns? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- Na área externa, reserve a criança um espaço que contenha terra (caso não haja 

área externa, improvise como for possível, por exemplo, fazendo o uso de um vaso 

que possa servir como instrumento da brincadeira); 
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2-  Deixa-a brincar, auxiliando-a na criação do “bolinho de terra”; 

3- Cantem os parabéns juntos, e contribua para o “mundo do faz de conta” da criança! 

 

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 
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