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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 12/11/2020  

Título da Atividade: A tradicional festa de San Gennaro! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

 

Resumo 

Hoje, especialmente, abordaremos uma festividade tradicional em nosso município, 

evento que traz à população um pouco da Itália: a tradicional festa de San Gennaro! 

“A festa de San Gennaro, “trata-se de um evento assistencial de grande porte, que graças 

ao sucesso das suas edições, do reconhecimento (público) à qualidade e segurança 

daqueles que o visitam, demanda de altos investimentos na sua organização e na 

contratação da infraestrutura necessária a sua realização e tendo como principal objetivo 

o de gerar recursos financeiros para as Entidades Assistenciais faz-se imprescindível a 

participação e colaboração da iniciativa privada em sua realização.” 

Neste evento, é possível encontrar uma grande variedade de pratos típicos da Itália.  

Aliás, o prato mais conhecido e prestigiado é a deliciosa pizza, que será a protagonista da 

atividade remota de hoje!       
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Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Jornais e revistas; 

- Tesoura; 

- Cola. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

A criança consegue compreender a atividade proposta? Realiza as orientações advindas 

do adulto que acompanha a atividade? Desenvolve as suas habilidades manuais, 

adquirindo controle e comando na execução da atividade. Explora os materiais variados 

com possibilidade de manipulação, entre as suas cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes. 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- O adulto responsável por acompanhar a atividade, fazendo uso de uma folha de 

sulfite ou qualquer outro tipo de folha disponível, deverá recortá-la em formato 

redondo (que remeterá à pizza); 

2- Com jornais e revistas em mãos, conjuntamente com à criança, vão procurar por 

imagens de alimentos que irão compor a pizza; 
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3- Encontrados os alimentos, o adulto os recortará e em sequência orientará à criança 

a colá-los na folha redonda já recortada inicialmente. 

 

Espero e conto com vocês, para que as crianças se divirtam e sejam criativas! 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

 

 

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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