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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da  Silva 

Turma: Maternal II B Data:29/10/2020 

Título da Atividade:Conhecendo o santuário (Bom Jesus da Cana Verde)  

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Comunicar-se com colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender 

(EI02EO04); 

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

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

tridimensionais.(EI02TS02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

 

Resumo: 

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. 

Nesta atividade a criança junto com membro da família irá confeccionar uma dobradura de igreja, 

utilizando papel sulfite, em seguida decora-la usando a imaginação.   

 

Preparação: 

Materiais: 

Imagens disponíveis no grupo de WhatsApp; 

Folhas de sulfite ou outro material que a família tenha em casa. 
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Espaços: 

Qualquer lugar que tenha uma mesa para a criança realizar atividade. Esse espaço deverá acolher a 

criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de movimentos amplos e 

expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e o 

envolvimento da criança. 

 

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: 

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

adulto na dobradura da igreja? Demonstra interesse em participar da atividade? Percebe a textura 

do papel ao manusear? Se ela demostra dificuldade ou facilidade na coordenação motora fina e 

grossa? 

 

O que fazer durante? 

 Organize o espaço para ser realizado a atividade; 

 Dialogue com a criança de forma simples mostrando a imagem da igreja que hoje é um 

santuário e explique a importância do ponto turístico. 

 Convide a criança para sentar com você, compartilhe a proposta de criar a dobradura 

proposta, usando suportes e materiais diversos.  

 Ajude a criança com a montagem da dobradura;  

 Atenção redobrada com o manuseio da tesoura. 
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Link importante: 

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

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

BNCC:hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 
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