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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome das Professoras: Laura Paula Meireles do Nascimento e Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II – A e B               Data: 06/12/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade: Árvore de natal com caixas de ovos.  

 

Objetivos específicos: 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. (EI02CG05); 

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

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

objetos tridimensionais. (EI02TS02); 

• Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos. (EI02EF09); 

 

Proposta pedagógica: 

O Natal é marcado por diversos símbolos, como o Papai Noel, os presépios e as luzes 

que iluminam e enfeitam as cidades. Uma das representações mais importantes desse 

período são as árvores de Natal, produzidas nos mais variados tamanhos e enfeitadas 

com diferentes adornos. 

Uma das tradições entre várias famílias e a montagens da árvore de natal, nesta 

atividade a criança com ajuda da família irá confeccionar uma árvore de natal uma com 

caixa de ovos, seguindo os modelos das imagens do anexo.  

 

Materiais: 

Caixas de ovos, tesousa adsivos, colantes, canetinhas ou qualquer outro material 

disponivel em casa.  

Atenção: Uso da tesoura exclusivo do adulto. 
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Sugestões para as famílias: 

• Ajude a criança com a montagem da árvore;  

• Explique a importância da árvore de natal para manter as tradições;  

• Atenção redobrada com o manuseio da tesoura; 

• Se acaso não tiver papel verde em casa, pode ser utilizado outras matérias ou tinta 

guache para pintar a folha;  

• Mostre as imagens para a criança, assim ela poderá escolher qual árvore confeccionar  

• Organize o espaço para ser realizado a atividade.  

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

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

 

 

 

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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