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Quinta-feira, 12 de novembro de 2020 

 

Título da atividade: Cuidado que alimenta. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

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

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

criar com objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor e 

forma) (EI02ET05). 

 

Resumo:  

Sabe aquele cheirinho bom de comidinha feita em casa que enche a boca de água e o 

coração fica quentinho? É praticamente isso, que encontramos no Festival Cultural e 

Gastronômico DI SAN GENNARO, esta festividade da nossa cidade utiliza receitas da 

cultura italiana para reunir a comunidade e arrecadar recursos financeiros que ajudam a 

manter várias instituições assistenciais de Batatais, sem contar na riqueza cultural e 

artística apresentadas no local. 

Nesta atividade, em homenagem a este evento da nossa cidade vamos observar e recriar 

formatos dos tipos de macarrões que podem compor uma saborosa receita da culinária.  

 

Preparação 

Materiais: 

Iremos utilizar massa de modelar e macarrões de diversos tipos caso tenham disponível 

em casa, para observação. 

 

Espaços:  

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Os ambientes bem iluminados e com superfície plana e lisa seriam indicados para o 

desenvolvimento desta atividade, pensando nisso, sugere-se a mesa na cozinha. Porém, 

esteja à vontade para escolher a melhor opção entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança interage oralmente, se demonstra habilidade em manusear a massa de 

modelar, se percebe diferença entre os formatos dos macarrões criados com o material e 

se demonstra interesse em participar da atividade. 

 

O que fazer durante?  

Converse com a criança contando um pouco sobre o Festival Di San Gennaro e sobre as 

comidas típicas e cite o macarrão como prato culinário da festividade. Instigue a 

curiosidade da criança falando sobre os formatos diferentes de macarrões, mostrando-os 

à criança caso tiver disponíveis em casa ou imagens dos formatos com a proposta de 

construírem juntos estes mesmos formatos com massa de modelar. 

Sugestão: Neste dia, pode ser preparada alguma receita que utilize macarrão para que 

possam comer em família, caso tenham os ingredientes à disposição. 

Demonstre entusiasmo em participar da atividade, sua postura pode ou não estimular a 

participação da criança, esteja atento. 

 

Links importantes:  

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

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

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


BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

 

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 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

