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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 29/10/2020  

Título da Atividade: “Santuário Bom Jesus da Cana Verde”!          

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no 

alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de 

diferentes naturezas. (EI02CG02) 

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

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

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

 

Resumo 

Na data de ontem, desenvolvemos com carinho o subtópico ligado à praça Matriz.  

Assim, de mesmo modo no dia de hoje, quinta-feira, abordaremos um novo ponto 

turístico: o prédio histórico do lindo “Santuário Bom Jesus da Cana Verde”!  

“Sua forma atual foi iniciada em 1928, sob a direção do arquiteto italiano Júlio Latini em 

estilo neoclássico, que contratou o engenheiro e arquiteto italiano Carlos Zamboni para 

execução da obra. Foi concluída em 1953, e no seu interior podemos encontrar grande 

números de pintura de Portinari. Os vitrais da Igreja são de autoria de Conrado Sorgenicht 
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Filho, constituindo-se de 48 vitrais de grande dimensão com refinada técnica na 

distribuição de cores. A Igreja Matriz é visitada por turistas da região, capital e exterior.” 

Observadas as informações que devem ser repassadas à criança, sobre o admirável prédio 

histórico, o qual é um forte ponto turístico, durante a atividade remota de hoje, 

utilizaremos uma das características existentes no prédio, que são os vitrais da igreja, 

esbanjando arte, muitas técnicas de pintura e cores. 

Os vitrais são coloridos, e quando se olha por eles, é possível ver suas cores refletidas. 

 

Preparação 

Materiais: 

- Papel celofane ou CD. 

 

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 compreende a proposta de atividade? Comunica-se com o adulto, expressa os 

seus sentimentos e opiniões? Ao observar-se no espelho, a criança desloca o seu corpo 

por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo etc., e percebe os seus reflexos? 

Explora as cores do papel celofane, ou CD’s.  
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O que fazer durante a atividade? 

1. A proposta da atividade de hoje, será a auto-observação;  

2. O adulto posicionará a criança diante de um espelho, depois disso, entre o espelho 

e a criança, utilizando o papel celofane, mostre a ela a cor refletida, fazendo 

menção ao ponto turístico escolhido; 

3. Na falta do papel celofane, utilize um CD e estimule a criança à se auto-observar 

através dos reflexos, remetendo aos vitrais do Santuário Bom Jesus da Cana 

Verde! 

 

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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