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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: A história da “Creche Menino Jesus”             Data: 02/09/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Depois de confeccionarmos os nossos palitoches, que tal conhecermos a história da 

Creche Menino Jesus? 

 

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EF02); (EI01EF04) e 

(EI01EF06). 

 

Materiais:  

● Palitoches confeccionados anteriormente dentro de uma caixinha de sapato. 

 

Execução:  

Em um ambiente aconchegante, convide a criança para se sentar confortavelmente no 

chão e inicie uma conversa sobre a história da Creche Menino Jesus. 
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 O que fazer durante?  

● Com entusiasmo, realize a contação de história apresentando os seus personagens; 

● Faça a contação da história mais de uma vez, para estimular o interesse da criança; 

● Para finalizar peça para a criança apontar para os personagens da história para 

estimular a memorização. 

 

História da Creche Menino Jesus 

Era uma vez um casal, senhor José e senhora Maria Elesbã, que tinham um carinho 

especial pelas crianças, bem como por nosso município, onde viviam e foram casados 

durante muitos anos. 

 

Quando comemorariam 50 anos de casados, ao invés de realizarem uma grandiosa festa, 

resolveram inauguar a primeira creche de Batatais e atender a comunidade criando um 

local acolhedor para que as crianças pudessem se desenvolver com segurança e 

cuidados, o que se tornou realidade em 13 de outrubro de 1961. 

Este dia foi muito especial e feliz! 

 

 

Desde então, a família Martins de Barros tem se esforçado a cada dia para que esta 

Instituição continue atendendo e contribuindo com a sociedade, garantindo segurança, 
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educação, alimentação e cuidados pessoais às crianças, que são riquezas da nossa 

cidade, propiciando condições para um desenvolvimento saudável. 

 

O amor continua sendo cultivado... 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

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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