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Título da atividade: É sempre bom comemorar! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

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

criar objetos tridimensionais (EI02TS02); 

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

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

 Comunicar-se com colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo:  

Nesta atividade, iremos descobrir que assim como nós, a nossa cidade também faz 

aniversário e que cada pessoa e criança faz parte destes anos de história. Isso merece 

uma comemoração mesmo que seja fora de época, já que o aniversário de Batatais é 

comemorado em quatorze de março. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de massa de modelar, palitos ou vela caso tenha disponível 

em sua residência. 

 

Espaços:  

Os ambientes com boa iluminação seriam ideias para o desenvolvimento da atividade. 

Indicam-se a sala, a mesa na cozinha ou áreas externas como a garagem, porém, sintam-

se à vontade para escolher o melhor espaço entre suas possibilidades. 

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 e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos entre confecção e manuseio. 

 

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 habilidade ao manusear a massa, se interage oralmente e se 

demonstra interesse em participar da atividade. Esteja atento a perceber se ela utiliza a 

imaginação para brincar que o objeto é um bolo de aniversário e se relaciona a 

comemoração à cidade. 

 

O que fazer durante?  

Inicie um diálogo com a criança, abordando o tema aniversário, pergunte se ela gosta de 

fazer aniversário, se consegue lembrar algum aniversário que tenha participado, o que 

há nas festinhas de aniversários, dentre outras perguntas que podem surgir com a 

conversa, até o momento em que achar propício dizer que a nossa cidade também faz 

aniversário.  

Disponibilize massa de modelar e palitos de sorvete ou churrasco sem ponta para 

montar um bolo e comemorar o aniversário de Batatais, lembrando que a data já se 

passou, utilize uma vela de aniversário caso tenha disponível em sua residência para 

tornar o momento mais especial. 

Entre na brincadeira demonstrando entusiasmo e participando com alegria, sua postura 

pode ou não ser estimulante para seu (a) filho (a). 

Caso a família não possua massa de modelar em casa, será encaminhada uma receita aos 

responsáveis para que possam preparar. 

*Vale ressaltar que no caso de utilização da vela, é importante estar atento pois, o 

manuseio deve ser feito exclusivamente pelo adulto. 

 



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/ 

Sugestão de canção: https://www.youtube.com/watch?v=ei2-RjJDBHc 

 

 

 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=ei2-RjJDBHc

