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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 09/12/2020 

Título da Atividade: Enfeites natalinos  

  

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); 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03). 

 

Resumo: 

O Natal é uma época que é capaz de unir pessoas e fazer com que elas criem memórias desse 

momento precioso e único a cada ano. Dessa forma, acredita-se que o ato de enfeitar a casa seja 

especial, mas isso nada mais é do que uma ponte para buscar sentimentos de profunda 

felicidade. 

Portanto a atividade de hoje será a confecção de um lindo enfeite de natal utilizando CD.  

 

Materiais: 

• Tinta guache; 

• CD; 

• Cola ou fita adesiva; 

• Adereços da escolha da família, como: Tecidos, fitas, botões, lã, algodão, entre outros. 

 

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. 
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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.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ver os materiais que serão utilizados a sua disposição,   

será que ela irá manuseá-los imediatamente ou terá que ser incentivada?   

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?  

Apresente para a criança o CD que será o principal material utilizado na aula de hoje. 

Incentive-a a manuseá-lo, observando o que está sendo refletido através do CD.  

Em seguida coloque um pouco tinta em cima do CD (na cor da preferência da criança), 

incentive a criança a manusear, espalhando a tinta por todo o espaço disponível. Depois que 

a tinta estiver seca decore o CD, com adereços de sua escolha (exemplos: Tecidos, fitas, 

botões, lã, algodão, entre outros) 

Depois que o enfeite já estiver pronto coloque-o pendurado na árvore de natal (caso não 

tenha, escolha um cantinho bem especial da casa para pendurá-lo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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