
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 07/12/2020  

Título da Atividade: A magia do NATAL! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender. (EI02EO04) 

• Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações. (EI02CG03) 

• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. (EI02TS01) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04) 

 

Resumo 

“Proponho que nos coloquemos no lugar das crianças e que por alguns instantes, 

enxerguemos o Natal com os olhos infantis! 

Qual o significado de tantos brilhos, enfeites e luzes nessa época do ano? 

Para boa parte dos pequenos, as semanas que antecedem a visita do bom velhinho são 

mágicas. Eles esperam o Papai Noel enfeitando a casa, montando árvores de Natal, 

fazendo pedidos, ouvindo músicas e histórias de Natal.” 
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Preparação 

Materiais: 

- Dispositivo eletrônico. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

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

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

A criança comunica-se com o adulto responsável por acompanhar e realizar a atividade, 

buscando compreendê-lo e fazendo-se compreender? Dialoga com o adulto, expressando 

seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. No decorrer do vídeo ela explora suas 

formas de deslocamento do corpo no espaço (pulando, saltando, dançando). A criança 

busca criar sons com materiais diversos e objetos, para acompanhar os ritmos de música 

apresentados em vídeo? Forma e responde perguntas sobre o vídeo assistido, 

identificando cenários, personagens e principais acontecimentos? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. Assim, dentro deste universo encantador, convido à criança e o adulto responsável 

por acompanhar a atividade, a assistirem a um lindo vídeo natalino, contendo 

muita cor, brilho e enfeites;  

2. Peço para que realizemos essa atividade com gratidão; 

3. Permitam que a luz, a essência e a magia do NATAL, estejam na casa de casa 

criança! 
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Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44; 

• Sugestão de vídeo: https://youtu.be/7P6UClAE8Vc; 

 

 

 

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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