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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Quarta-feira, 10 de dezembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Natal em família. 

 

Objetivos específicos: 

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

compreender (EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre 

e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Proposta pedagógica: 

 Unir a família para desfrutar de momentos de qualidade com as crianças é muito 

importante para o desenvolvimento do aspecto social e emocional, dar espaço para 

diálogo e atenção gera segurança e afeto, assim a proposta pedagógica de hoje busca 

tornar o tempo em família ainda mais especial tematizando com o Natal. 

Será necessário separar a decoração natalina da casa e uma árvore para iluminar, 

montando juntos a árvore de Natal da família ao lado de todos os membros. 

 

Materiais: 

- Árvore de natal; 

- Enfeites natalinos; 

- Pisca-pisca. 
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Sugestões para as famílias:  

Permita que a criança coloque os enfeites da maneira que achar apropriado, nem sempre 

o jeito delas será da vontade do adulto, assim respeite suas escolhas. Transforme este 

simples momento em memórias positivas para toda a família com disponibilidade, amor 

e paciência. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para 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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