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7ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Teatro Municipal Fausto Bellini Degani         Data: 27/10/2020 

 

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

Em nossa cidade temos o Teatro Municipal, que após sua inauguração recebeu o nome 

“Fausto Bellini Degani” em sua homenagem. Fausto nasceu em Batatais, no mês de 

maio de 1911, numa família de sete irmãos. Do pai aprendeu o ofício de construtor e da 

mãe, o dom e gosto apurado para o mundo das artes musicais. Tornou-se músico por 

vocação e profissão, compositor e multi-instrumentista. O Teatro é um lugar ou edifício 

destinado à apresentação de obras dramáticas, óperas ou outros espetáculos públicos. 

Portanto, a proposta de hoje será confeccionar um violão com material reciclado para 

tocar em um teatro de faz de conta. 

 

    

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04); (EI02CG05) e 

(EI02TS01). 

 

Materiais:  

● Pratinho descartável (caso a família não tenha em casa, poderá recortar um papelão 

em forma de círculo); 
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● Pedaço de papelão para simbolizar o braço do violão; 

● Barbante ou linha; 

● Tinta guache; 

● Pincel (caso a família não tenha em casa, a criança poderá utilizar o próprio dedinho); 

● Fita adesiva; 

● Música infantil que a criança tenha preferência. 

 

Execução:  

Antes de iniciar a atividade proposta, providencie os materiais necessários. Realize uma 

breve conversa com a criança sobre o “Teatro Municipal” e em seguida, apresente os 

materiais que irão utilizar para a criança e diga que esses materiais irão se transformar 

em um violão. 

 

 O que fazer durante?  

● Ofereça tinta guache para a criança colorir o pedaço de papelão e se necessário o 

pratinho também; 

● Ao secar, junte o papelão com o pratinho de forma que fique como um violão; 

● Para finalizar a confecção cole o barbante com a fita para simbolizar as cordas do 

violão; 

● Com entusiasmo, proponha para a criança que toque o violão juntamente com sua 

música preferida como se estivesse no teatro. 
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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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