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          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Quinta-feira, 22 de outubro de 2020 

 

Título da atividade: Futebol em Batatais. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos 

e brincadeiras (EI02CG01); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

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

(EI02EO03). 

 

Resumo:  

O Estádio Dr. Osvaldo Scatena em batatais é palco de jogos de futebol e reuniões dos 

batatenses para torcer pelo time que nos representa, o Batatais futebol clube. Na 

atividade de hoje, vamos proporcionar um momento de interação familiar ao brincar de 

jogar bola e se divertir com os familiares. 

  

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de uma bola e da camiseta de um time caso tenha em casa. 

 

Espaços:  

Os ambientes com espaço e ausência de móveis seriam ideais para o desenvolvimento 

desta atividade, indicam-se as áreas externas, porém, sintam-se à vontade para escolher 

a melhor opção 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 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 interesse em participar da brincadeira e interagir oralmente 

durante o desenvolvimento, se demonstra equilíbrio ao chutar ou pegar a bola e se 

desenvolveu habilidades em compartilhar os espaços e objetos com os familiares. 

  

O que fazer durante?  

Comece mostrando as imagens do Estádio para a criança e questionando o que 

poderiam fazer em um local como este, explique que ali são realizados jogos de futebol 

entre o time de Batatais e outros times da região. Após a conversa inicial, sugira brincar 

com uma bola, jogar futebol com a camiseta de um time caso tenha em casa. Divirtam-

se! 

Aproveite este tempo para interagir de maneira positiva com seu (a) filho (a), as 

aprendizagens são facilitadas através da boa interação e contato diário de qualidade com 

a criança.  

*As imagens do Estádio serão encaminhadas aos pais/responsáveis por meio do grupo 

de comunicação virtual. 

 

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/


Sugestão de canção: https://www.youtube.com/watch?v=7Ie4oL17Nwc 

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=7Ie4oL17Nwc

