
 “Atividade Diversificada” - Sugestão para que o tempo 

de quarentena seja mais divertido. 

 

 

Data: 02/12/2020  

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Sala:  Berçário I-A   

Título da Atividade: Cartinhas para o Papai Noel. 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular:  

(EI01EF07; EI01EF0; EI01TS02).  

 

O natal é uma época especial, em que as famílias se reúnem para aquela ceia farta, com 

risadas, abraços e claro, muitos presentes. Para as crianças, a data é ainda mais 

encantadora, afinal, tem o momento de o bom velhinho trazer o tão esperado presente 

para quem escreveu uma carta e se comportou direitinho durante o ano.  

 A carta para o Papai Noel é a tradição natalina mais adorada pelas crianças, pois é nela 

que a estará escrito seus maiores desejos! 

Sendo assim hoje a missão do adulto mediador será ajudar seu pequeno a construir uma 

linda carta para o Papai Noel, onde a criança irá “escrever” através de suas “garatujas” 

e utilizando revista ou panfletos escolherá seu presente.   

Inicie a atividade conversando com a criança sobre o papai noel, mostre a imagem do 

bom velhinho, dizendo que ele gosta de ler cartinhas que as criança enviam para ele 

contendo o que elas mais desejam ganhar no natal.  

Em seguida ofereça uma folha sulfite deixando ela rabiscar como se ela estivesse 

escrevendo para o Papai Noel, depois entregue uma revisata, ou panfleto de 

lojas/mercados, que contenha coisas do ineteresse da criança, pergunte para ela o que ela 

gostaria de ganhar de natal, foleando o mesmo, note o que mais chama a atenção da 

crinaça, recorte e faça uma colagem na mesma folha sulfite em que ela ja fez a parte 

escrita 

 

Registro da Atividade:  

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie 

no grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse 

material servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 
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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

