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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 12/11/2020 

Título da Atividade: San Genaro! 

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 

(EI01ET01); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

• Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre 

eles (EI01ET05). 

 

Resumo: 

A Festa Di San Genaro de Batatais é segunda maior festa italiana do estado de São Paulo e 

desde 2009 faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado de São Paulo. Oferecendo a 

seus visitantes, atrações no âmbito cultural, gastronômico e artístico que movimentam a cidade 

e a região durante sua realização. 

Como a gastronomia acaba se destacando por conta das tradições italianas, hoje nós iremos 

explorar e saborear uma comida típica, que será o macarrão que de certa forma já é parte do 

nosso cardápio diário.  

 

Materiais: 

• Macarrção cru; 

• E demais ingredientes que a família for utilizar no preparo.  

 

Espaços:  

Como a degustação será a principal parte da nossa atividade minha sugestão é que ela aconteça 

no lugar em que a criança realiza suas refeições diariamente. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ver o macarrão cru e em seguida cozido a sua 

disposição,  será que ela irá explorar imediatamente ou irá esperar a ajuda do adulto mediador? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Inicialmente apresente algumas imagens de como são as “Festas Di San Genaro”, em seguida 

comente das comidas que são oferecidas, dando foco para o macarrão. 

Apresente o macarrão cru para que a criança possa manuseá-lo e sentir sua textura. Em 

seguida prepare o macarrão (do jeito que preferir) e ofereça para a criança realizar a 

degustação. 

 

 

Link importante:  

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

http://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 
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