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Título da atividade: Nossas histórias. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

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

 

Resumo: 

Ao trabalharmos o futebol de nossa cidade e o Estádio Dr. Osvaldo Scatena, é 

impossível não se lembrar de uma personalidade da nossa terra que ficou marcado como 

estrela no brasão do Batatais futebol clube, Zeca Lopes, futebolista e pioneiro das 

moradias populares em nossa cidade fez parte da nossa história com sua participação no 

início de bairros conhecidos como a Vila Cruzeiro, Riachuelo e a Vila Lopes que foi 

apelidada com seu sobrenome mas, carrega o nome de sua mãe. Ao se aposentar do 

futebol ele se locomovia pela cidade no ônibus circular fazendo a alegria das crianças 

entregando balas e dobraduras. 

Personalidade histórica da nossa cidade que merece homenagem, e é isso que 

buscaremos com esta atividade, as crianças serão estimuladas a confeccionar um avião 

de dobradura buscando se divertir com as lembranças positivas que este cidadão 

batataense nos deixou. 

  

Preparação 

Materiais: 

Serão necessárias folhas de papel para que a imaginação possa voar. 

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:  

As áreas externas como garagem, jardim ou quintal, seriam ideias para o 

desenvolvimento desta atividade, porém, esteja à vontade para escolher a melhor opção 

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 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 oralmente no decorrer do desenvolvimento da atividade, se 

compreende que a folha de papel com sua intervenção se transforma em um brinquedo, 

se demonstra interesse em participar da confecção e manuseio da criação e se a 

manipula com habilidade. 

 

O que fazer durante? 

Converse com a criança contando a ela que aqui em nossa cidade viveu um senhor 

muito especial que ajudou a dar inicio aos bairros e que gostava de ver a alegria das 

crianças, por isso, entregava balas e dobraduras para que elas se sentissem felizes e 

pudessem brincar. Depois, desta conversa inicial, proponha a confecção do avião de 

dobradura e o manuseio dele em família. 

Participe da atividade com alegria, demonstre à criança que confia na capacidade dela e 

elogie suas conquistas. Dê liberdade para que ela tente realizar a dobradura e a auxilie 

com paciência. 



 
 

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/

