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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Os Belíssimos Vitrais do Santuário Bom Jesus da Cana Verde 

Data: 29/10/2020 

 

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

gostosos em família. 

 

Resumo:  

O 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. No seu interior há belíssimos vitrais elaborados pela firma 

paulista de Conrado Sorgenicht, onde conseguimos enxergar o lado de fora todo 

colorido. Dessa forma, hoje vamos realizar uma experiência utilizando papel celofane 

para que a criança possa ver o mundo em sua volta todo colorido. 

 

               

 

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

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI01EO03) e (EI02ET05). 

 

Materiais:  

● Papel celofane ou sacolinha plástica transparente e colorida. 

 

Execução:  

Inicie uma breve conversa com a criança sobre os vitrais coloridos e proponha para a 

criança que realizem juntos uma experiência com o papel celofane. 
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O que fazer durante?  

● Mostre para a criança a possibilidade de enxergar o mundo colorido, colocando o 

papel celofane em frente ao seu rosto. 

 

 

 

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. 

Pontos turísticos de Batatais disponíveis em: 

http://www.batatais.sp.gov.br/?page_id=4624.  

  

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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