
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta- feira, 12 de novembro de 2020  

Título da atividade: Mistura gostosa 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões (EI02EF01); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01);  

- Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc. em contextos diversos (EI02ET07). 

 

Resumo:  

A festa a ser trabalhada no dia de hoje será San Gennaro: 

Trata-se de um significativo evento que envolve profissionais liberais, empresários e 

voluntários com o objetivo de valorizar a cultura italiana, integrar a comunidade, 

promover alegria e atender às necessidades dos socialmente desfavorecidos, 

representando expressivo auxílio na busca de melhores condições de vida para as 

pessoas assistidas pelas entidades  envolvidas. 
  

   E será com o objetivo de valorização da cultura italiana que iremos desenvolver nossa 

atividade de hoje. 

No primeiro momento iremos desenvolver a percepção visual das nossas crianças 

através do reconhecimento das cores da festa de San Gennaro, que são vermelho, verde 

e amarelo para isso proponha que a criança realize uma pintura livre utilizando apenas 

essas três cores, em seguida iremos desenvolver o paladar das crianças preparando um 

delicioso prato típico italiano, que poderá ser lasanha, macarrão, inhoque pão etc. 

escolha juntamente com a criança um prato típico e preparem essas deliciosas receitas e 

bom apetite! 



 

 

 

Preparação 

Materiais: 

-  Tinta guache; 

- Pincel; 

- Folha branca; 

- Ingredientes da receita escolhida. 

 

Espaços:  

No momento da pintura sugiro que seja em uma ambiente espaçoso e com superfície 

firme para que a criança tenha liberdade na execução, no segundo momento do preparo 

da receita vocês poderão escolher o melhor lugar, apenas sugiro que os ingredintes e o 

preparo sejam feito na altura da criança. 

 

Tempo sugerido: 40 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou reconhecer as cores da festa de San Gennaro? 

- Demonstrou concentração pela pintura? 

- Demonstrou autonomia em escolher algum prato típico? 

- Demonstrou interesse em auxiliar no preparo da receita? 

 



O que fazer durante? 

- Disponibilize as cores de tinta da festa; 

- Fale sobre as características da festa de San Gennaro; 

- Escolham juntos a receita que irão preparar; 

- Permita que a criança auxilie no preparo da receita; 

- Divirtam-se. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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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