
                           

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 
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Título da atividade: As batatas e de Batatais. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06); 

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

(EI02ET07). 

 

Resumo:  

Há quatro versões históricas para o significado do nome da nossa querida Batatais, 

porém, a mais aceita segundo o site oficial da Câmara Municipal é a de que, quando os 

bandeirantes chegaram a estas terras encontraram extensas plantações de batatas roxas, 

dando origem ao nome. Buscando tornar a história acessível à compreensão das crianças 

pequenas, vamos explorar a textura desse legume e preparar uma receita com batatas. 

 

Preparação 

Materiais: 

A escolha da receita está diretamente ligada à necessidade de utilização de objetos e 

alimentos, não podendo ser predefinida. 

 

Espaços:  

A cozinha é o ambiente propício à preparação de receitas, porém, deve ser ressaltado 

que, todo cuidado é necessário ao estimular as crianças neste ambiente. 

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


 

Tempo sugerido: 

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade, escolha da receita e 

envolvimento da criança, por isso, pode ser alterado em diferentes casos. 

  

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 compreende a ligação entre batatas e Batatais, se interage oralmente no 

decorrer da atividade, se demonstra interesse em participar da preparação da receita e se 

aceita experimentá-la depois de pronta. Observe também, se a criança toca os alimentos 

com curiosidade e se faz perguntas ou opina durante a preparação. 

 

O que fazer durante?  

Chame a criança com ar de mistério dizendo que tem um segredo para contar, mostre 

batatas e pergunte se ela imagina o que irão fazer com aquele alimento, fale sobre a 

história de que o nome da cidade de Batatais foi dado em decorrência da plantação de 

batatas que havia no local e o que ela acha desta informação. 

Proponha preparar uma receita com este legume pedindo a opinião e a ajuda da criança 

sobre a receita a ser preparada. Permita que a criança manuseie os objetos e alimentos 

que não causarem risco a sua saúde para que participe efetivamente da atividade. 

Elogie as conquistas de seu (a) filho (a) e o encoraje quando perceber ser necessário. 

 

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 

 


