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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Data: 01/09/2020 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Sala: Maternal II B 

Título da Atividades: Os fundadores da creche. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

(EI02EO05) (EI02TS02) (EI02EO05) (EI02ET01); 

Resumo: 

A Creche Menino Jesus foi à primeira creche da cidade de Batatais, fundada pelo casal José 

Martins de Barros e Maria Elesbã de Castro Barros, por isso tem grande relevância na história 

da nossa cidade. 

Nesta atividade a criança juntamente com os pais ou responsável irá confeccionar dois 

dedoches imaginando ser esse casal fundador. 
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A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento desta 

atividade. 

Preparação: 

Materiais: 

Papeis coloridos, canetinhas, cola, tinta guache ou qualquer outro material substituível que a 

família tenha em casa. 

O que fazer durante? 

1. Separe os materiais antecipadamente e em seguida mostre para a criança as imagens 

disponibilizadas no anexo. 

2. Dialogue com a criança dizendo que essas duas pessoas foram os fundadores da creche. 

3. Organize o espaço e disponibilize os materiais necessários para o pequeno e ajude-o na 
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confecção dos dedoches.  

4. Depois de pronto coloque no dedo da criança e deixa-a usar sua imaginação. 

5. Questione o pequeno sobre as características e semelhanças das imagens visualizadas e 

dos dedoches.  

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp, que 

será nosso meio de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 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 
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