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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 12/11/2020  

Título da Atividade 04:  Festival Gastronômico e cultural Di San 

Gennaro (Preparação de alimentos)  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

• Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, 

chuva etc.). (EI02ET02);  

• Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. 

(EI03CG04);  

 

Resumo: 

A Festa Di San Gennaro 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. 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 envolvidas. Oferecendo a seus 

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

cidade e a região durante sua realização. 

Nesta atividade a criança vai ajudar algum membro da família a realizar uma refeição simples, 

assim a criança irá saber a importância de fazer o alimento e de realizar essa tarefa.  
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Materiais: 

- Alimento disponível em casa. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 25 minutos. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado a ela como (Sala, varanda ou quintal).   

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

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

compreender com facilidade e clareza os comandos dados a ela? Se a criança consegui 

reconhecer os alimentos utilizados? Se ela demostra dificuldade ou facilidade ou realizar a 

atividade proposta a ela.  

 

O que fazer durante? 

• Convide a criança para sentar com você, compartilhe a proposta. 

• Ajude a criança com o preparo;   

• Explique a importância da festa e sua tradição;  

• Atenção redobrado com manuseio de faca na cozinha; 

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 

•  Seja claro e objetivo; 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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

Site da Base Nacional Comum curricular: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/  

Link: http://www.sangennarodebatatais.com.br/edicao-passada/historia.php 
 

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/

