
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 09 de novembro de 2020 

 

Título da atividade: Movimenta Batatais. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Respeitar regras básicas no 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); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo:  

O evento do qual vamos utilizar como ferramenta de inspiração para estimular o aspecto 

motor das crianças, é o Movimenta Batatais. Movimento que vai além do corpo, mexe 

com o coração gerando ação e fazendo a diferença por se tratar de um evento com 

finalidade de ajudar financeiramente as Entidades educacionais e assistenciais da nossa 

cidade. 

Vamos nessa, mexer o corpinho para lembrar este evento tão importante para Batatais?  

  

Preparação 

Materiais: 

Uma roupinha confortável e disposição serão necessários para o desenvolvimento desta 

atividade. 

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Os ambientes ao ar livre sem a presença de móveis seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade. Sugerem-se as áreas externas, porém, estejam à 

vontade para escolher o melhor espaço entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 20 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra autonomia ao escolher a sua modalidade favorita, se interage 

com disponibilidade utilizando a linguagem oral, se demonstra habilidade e equilíbrio 

em correr, caminhar ou pedalar.  

  

O que fazer durante?  

Conte à criança que existe este evento chamado Movimenta Batatais que auxilia na 

arrecadação de recursos financeiros para as entidades da nossa cidade, mediante a venda 

de camisetas, e que a nossa Creche participa com vendas sendo beneficiada para 

melhorar a cada dia o atendimento às famílias. Depois, explique que as pessoas podem 

participar e interagir fazendo exercícios juntos, caminhada, corrida ou ciclismo. 

Proponha reproduzir uma dessas modalidades (caminhada, corrida ou ciclismo), 

permitindo que a criança faça a escolha da atividade de movimento a ser realizada junto 

aos familiares podendo ser executada em casa ou nos arredores do bairro, tomando os 

cuidados necessários de proteção. 

Durante o desenvolvimento da atividade, dê liberdade para que a criança faça escolhas e 

dê opinião, interaja de maneira positiva realizando a atividade junto a seu (a) filho (a). 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

 

 

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 

 


