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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Data: 01/12/2020  

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Sala: Berçário I-A  

Título da Atividade: Construindo nossa árvore de natal. 

 

Resumo:  

No Brasil, as árvores de natal estão presentes em diversos lugares, pois além de decorar, 

representam um símbolo de alegria, paz e esperança. 

Sendo assim nós iremos fazer uma árvore bem bonita utilizando materiais recicláveis.  

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

(EI01EO03), (EI01ET02) e (EI01ET04). 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação:  

 

Materiais:  

• 1 rolo de papel higiênico; 

• Caixinha de ovo; 

• Tinta gruache (ou tinta caseira);  

• Esquipamento para registrar este momento.  
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Execução:  

Deixe o material que será utilizado na confecção da árvore preveamente separado.  

Comece a atividade mostrando para a criança como é uma árvore de natal. (Podendo ser uma 

imagem). 

Convide a criança a conhecer e manusear a caixa de ovos e o rolinho de papel higiênico. Em 

seguida incentive-a a pintar a caixinha do ovo na cor verde (pode ser com a mão ou com 

pincel). Depois que a tinta estiver seca, molhe a pontinha do dedo da criança nas demais 

cores carinbando-a na árvore como se forssem as bolinhas de natal.   

 

O que fazer durante? 

• Apresente para a criança a imagem de uma árvore de natal;  

• Convide-a a explorar o material que será utilizado na montagem da árvore; 

• Incentive-a a pintar a caixa de ovos;  

• Molhe a pontinha do dedo da criança carimbando-as na árvore, representando assim as 

bolinhas de natal. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp, que 

será nosso meio de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Link importante: 

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

http://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 
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