
 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Festival Gastronômico e Cultural di San Gennaro                    

Data: 12/11/2020 

 

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

O Festival gastronômico e Cultural di San Gennaro é um tradicional evento italiano que 

ocorre no entorno da praça central do Santuário Senhor Bom Jesus da cana Verde 

(Igreja Matriz), com variados shows italianos, exposições de carros antigos, exposições 

de artes e artesanatos e a mais típica comida italiana regada a bons vinhos.  

Para relacionar a atividade de hoje com esta festa típica de nossa cidade, a proposta é 

realizar uma receita italiana simples que a família tenha preferência. 

 

        

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI01EF08) e 

(EI01ET01). 

 

Materiais:  

● Ingredientes de uma receita italiana simples que a família tenha preferência (lasanha, 

pizza, macarrão etc.). 
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Execução:  

Antes de começar a atividade proposta providencie os ingredientes de uma receita 

italiana que a família tenha preferência. Em seguida, inicie uma conversa com a criança 

sobre essa festa típica da cidade e convide-a para realizar alguma receita italiana. 

 

O que fazer durante?  

● Apresente os ingredientes para a criança e possibilite que ela faça o manuseio deles; 

● Realize o preparo da receita; 

● Proponha para a criança a sentir o cheiro, tocar, sentir a temperatura, observar as 

cores e a textura do prato; 

● Faça a refeição juntamente com a criança. 

 

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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