
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta- feira, 29  de outubro de 2020  

Título da atividade: Ponto turístico: Santuário Bom Jesus da Cana 

Verde 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

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

e opiniões (EI02EF01); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais ( antes, durante e depois) (EI02ET04). 

- Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo:  

No dia de hoje falaremos sobre a igreja matriz – Santuário Senhor Jesus da Cana Verde. 

SANTUÁRIO SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE: 

 

O Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde, hoje Santuário, é o marco inicial da formação 

urbana de Batatais, sendo as primeiras edificações residenciais e comerciais erguidas no seu 

entorno. Construída a partir de 1893, a igreja passou por três importantes reformas até o ano 

de 1954, indo do estilo colonial para o neo-gótico e atualmente em estilo neoclássico… 

No seu interior há belíssimos vitrais elaborados pela firma paulista de Conrado Sorgenicht, a 

igreja segue em processo de tombamento pelo Condephaat. 

 

Através dessa breve explicação, como podemos notar a igreja além da sua linda 

arquitetura ela também de destaca pelos belíssimos vitrais, que são as janelas da igreja 

com os vidros todo colorido, sendo uns dos diferenciais do local. 

E é através dessa observação dos vitrôs que iremos realizar nossa atividade de hoje, 

estimulando assim a imaginação, percepção visual e a linguagem oral das nossas 

crianças. 

Para isso, um dos responsáveis deverá encapar um espelho utilizando um papel 

colorido, como por exemplo o papel celofane, remetendo aos vidros coloridos da igreja, 

em seguida permitir que a criança realize a observação e transformação através do 

espelho colorido. 



                                   

 

                

 

Preparação 

Materiais: 

- Espelho; 

- Papel colorido ( celofane); 

- Imagens da igreja. 

 

Espaços:  

O local dessa atividade dependerá onde o espelho será colocado ou se já está fixado em 

algum ambiente da casa. 

 

Tempo sugerido: 20 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 interesse em observar com o papel colorido? 

- Demonstrou concentração durante a atividade? 

 



O que fazer durante? 

- Fale brevemente com a criança sobre o santuário; 

- Reforce através das fotos os vidros coloridos; 

- Auxilie-o na observação, questionando o que ela vê, a cor entre outros. 

 

 

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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