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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 
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Turma: Berçário I-A Data: 08/12/2020 

Título da Atividade: Papai Noel!  

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura) 

(EI01ET01); 

• Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) 

na interação com o mundo físico (EI01ET02); 

• Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

 

Resumo: 

O Papai Noel é o personagem do natal mais querido pelas crianças, por ser conhecido como o 

bom velhino que traz os presentes mais desajado pelos pequenos durante o ano todo.  

Sendo assim hoje nós iremos confeccionar um papai noel, utilizando o carimbo mãos da criança 

e em seguida dialogaremos com a mesma, estimulando a fala.  

 

Materiais: 

• Tinta guache; 

• Folha sulfit ou cartolina colorida; 

• Palito de sorvete ou lapis; 

• Fita adesiva.  

 

Espaços:  

Organize um espaço disponível que contenha uma superfície plana para o manuseio dos 

materiais e que atenda às necessidades da criança referentes à segurança e comodidade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao sentir a tinta sendo passada nas palma da sua mão,   

será que ela irá gostar desta sensação ou se sentirá desconfortável?  

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  
Convide a criança para construir um novo amigo, que será o Papai Noel.  

Passe tinta branca nas palmas nas mãos da criança, como se fosse a barba e vermelho como 

se fosse o chapéu em seguida carimbe-a em uma folha sulfite, depois que já estiver seco, 

recorte e utilizando fita adesiva grude em um palito de sorvete. 

Aproveite este fantoche de Papai Noel para dialogar com seu pequeno, e assim estimular a 

fala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

