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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 08/12/2020  

Título da Atividade: “O bom velhinho!” 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos. (EI02EO03) 

• Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. (EI02CG04) 

• 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) 

 

Resumo 

“Aos olhos da criança, o Papai Noel é um velhinho de barbas brancas, que usa um veículo 

voador puxado por renas, percorre o mundo inteiro e entra nas casas através das chaminés, 

mesmo que a casa não tenha chaminé, para entregar presentes para as crianças. E tudo 

isso acontece em uma única noite, na véspera de Natal.  

Esse bom velhinho, no imaginário infantil, é aquele ser bondoso, que conhece cada 

criança e suas necessidades, traz o presente desejado para os que foram bons, traz a alegria 

e a recompensa de ter cumprido seus deveres durante o ano. 
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Essa fantasia enriquece nossas crianças, no imaginário delas, compreendem a importância 

da bondade, da caridade, de se tornar um ser humano melhor e se importar com o 

próximo.” 

Adentrando na fantasia do mundo infantil, lastreado de muita imaginação, a proposta de 

atividade remota de hoje será confeccionar um lindo Papai Noel! 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha de sulfite; 

- Algodão; 

- Tinta guache, giz de cera ou lápis de cor. 

 

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 compartilha os objetos e espaços com o adulto responsável por acompanhar e 

realizar a atividade proposta? Demonstra progressiva independência no cuidado com o 

seu corpo, no manuseio com a tinta guache, no momento de se limpar. Desenvolve 

progressivamente as suas habilidades manuais? Qual a sua sensação e atitude, ao utilizar 

os materiais propostos para a atividade, com a possibilidade de manipulação? 
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O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá traçar em uma folha de 

sulfite o rosto de um Papai Noel (exemplo em anexo);  

2. Em seguida, a criança deverá colorir o seu gorro na cor vermelha;  

3. E para finalizar a ilustração, deixe um pouco de algodão separado, pois este será 

colado no rosto do Papai Noel, representando sua longa barba; 

4. O adulto ficará incumbido de passar a cola no local, e indicar a criança o local 

exato onde o algodão deverá ser fixado. 

 

Ilustração Papai Noel: 

 

 

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. 

 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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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 

 


