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Título da atividade: Quantos derivados para conhecer! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor e 

forma) (EI02ET05); 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos 

(EI02ET07). 

 

Resumo: 

 A Festa do leite em nossa cidade atrai os cidadãos batataenses e turistas da região para 

participar de shows, experimentar a comida típica, observar o rodeio e exposições de 

animais e máquinas agrícolas. Apesar das mudanças de intencionalidade que a festa tem 

hoje e que tinha quando foi criada, ainda apresenta a temática da vida no campo e as 

produções agrícolas. A comercialização dos alimentos derivados do leite deu início a 

essa festa que dura até hoje apesar de suas mudanças. 

Considerando este aspecto, vamos aprender um pouquinho sobre esta bebida na 

atividade de hoje ao passo que treinamos a autonomia e construção de identidade. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de folheto de jornal, uma caixinha de leite, objetos riscantes 

e cola. 

 

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


Espaços: 

Os ambientes com boa iluminação e superfície plana seriam bem aproveitados para esta 

atividade. Indicam-se a mesa na cozinha ou a sala, porém, esteja 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 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 15 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 interage através da linguagem oral demonstrando reconhecer as imagens 

dos produtos no jornal e nomeando-os, se desenvolveu habilidade manual para rasgar e 

colar e se utiliza autonomia para fazer escolhas. 

 

O que fazer durante?  

Inicialmente conte um pouquinho sobre a Festa do leite de nossa cidade, fale dos 

eventos que acontecem na semana (desfile, shows, comida típica, parque de diversões e 

exposições), pergunte à criança se ela gostaria de ir passear nesta festa em algum 

momento. Para complementar o diálogo, pergunte se ela gosta de leite e se conhece o 

animalzinho que fornece esse alimento para a nutrição das crianças e adultos, explique 

também, que o leite serve para preparar outros alimentos que nós ingerimos 

diariamente. 

Proponha observar e rasgar do jornal de ofertas algumas imagens dos alimentos 

favoritos das crianças e seus familiares que derivam do leite, realizando a colagem deles 

em uma caixinha de leite vazia, posteriormente. 

Dê liberdade para seu (a) filho (a) expressar suas preferências e fazer escolhas, o auxilie 

como participante do desenvolvimento da atividade sem realizar por ele (a), afirme que 

confia em sua capacidade. 

  

*Será encaminhado aos pais/responsáveis um vídeo com o passo a passo da atividade, 

visando nortear e auxiliar no desenvolvimento. 



 

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/ 

 

 

 

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/

