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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Data: 04/12/2020  

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Sala: Berçário I-A  

Título da Atividade: Nossa Guirlanda. 

 

Resumo:  

A tradição de se usar as guirlandas surgiu em Roma, pois os romanos acreditam que presentear 

com um ramo de planta traz saúde, motivo pelo qual passaram a enrolar os mesmos em coroas, 

para desejar que todas as pessoas de uma mesma família tivessem saúde. 

Ao chegarmos próximos ao natal e posteriormente no ano novo é muito comum encontrar na  

maioria das casas guilandas nas portas.  

Portanto hoje nós iremos contruir nossa guirlanda utilizando as mãos de todos os membro da 

família.  

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

(EI01EO03), (EI01ET01) e (EI01ET02). 

 

 

Preparação:  

 

Materiais:  

• Tinta guache; 

• Folha sulfite; 

• Tesoura (para uso exclusivo do aluno); 

• Cola.  

• 1 rolo de papel higiênico; 

• Caixinha de ovo; 

• Tinta gruache (ou tinta caseira);  

• Esquipamento para registrar este momento.  
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Execução:  

Inicie a atividade apresentando uma guirlanda (ou imagens) para a criança, em seguida 

explique para ela que vocês irão fazer uma bem bonita!  

Passe tinta da cor que preferirem na palma da mão da criança e carimbe-a em uma folha 

sulfite. Repita esta ação por várias vezes e com todos os membros da família que estiverem 

em casa neste dia!  

Quando os papeis ja estiverem secos recorte-os, colando um ao lado do outro formando um 

circulo.  

Depois que a guirlanda já estiver pronta coloque ela de forma exposta que todas as pessoas 

que forem na sua casa possa ver este lindo enfeite de natal.  

 

O que fazer durante? 

• Apresente para a criança uma imagem de uma guirlanda, ou até mesmo uma de verdade;  

• Diga a criança que vocês irão confeccionar uma juntos; 

• Passe tinta na palma da mão da criança, carimbando-a em uma folha sulfite; 

• Repita esta ação quantas vezes for necessário, para todas as mãos unidas possam formar 

um círculo; 

• Envolva os demais membros da família; 

• Depois que ela estiver pronta exponha em local da casa que todos possam ter fácil 

visualização.  

 

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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