
 “Atividade Diversificada” - Sugestão para que o tempo 

de quarentena seja mais divertido. 

 

 

Data: 03/12/2020  

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Sala:  Berçário I-A   

Título da Atividade: Sapatinho de natal. 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular:  

(EI01EF0; EI01ET04; EI01ET05).  

 

Quem ja ouviu falar do sapatinho na janela em noite de natal?   

Pois é, esta tradição se iniciou a partir da história dos Reis Magos que andavam de 

camelo, em alguns países europeus como Portugal e Espanha, e  as crianças deixavam 

sapatos na janela com um pouco de capim, para que os animais se alimentassem e 

continuassem a viagem. E como recompensa, no lugar do capim, os Reis Magos 

deixavam doces para elas. 

Hoje nós iremos cantar a música sapatinho de natal e para complementar a atividade o 

adulto mediador irá diponibilizar alguns pares de sapato de forma misturada, para que a 

criança consiga enncontrar os pares, deixando-os de maneira organizada.   
Coloque a música para a criança ouvir, para que ela possa conhecer um pouco da 

história do “Sapatinho na janela em noite de natal”.  

Em seguida disponibilize 3 pares de sapatos de forma misturada (com um par longe do 

outro), pegue um pé de algum sapato e pergunte para ela se tem algum sapato parecido.  

Caso ela não consiga encontra ajude-a, repita esta ação até que ela consiga perceber as 

diferenças e semelhanças sozinha.  

 

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/  

 

Música “Sapatinho de Natal”: https://www.youtube.com/watch?v=Xgz3dY7JcV4  

 

 

 

 

 

 

 

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/

