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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 13/12/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 06: Papai Noel com as mãozinhas. 

 

Objetivos específicos: 

• 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); 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e 

fazendo descobertas (EI01ET03). 

 

Proposta pedagógica: 

A atividade de hoje consistirá em confeccionar um rostinho de Papai Noel com as 

próprias mãozinhas. 

 

Materiais: 

- Folha de papel;  

- Tinta guache; 

- Pincel; 

 - Canetinha;  

- Algodão;  

- Tesoura (para o uso exclusivo do adulto);  

- Cola. 

 

Sugestões para as famílias: 

Providencie antecipadamente os materiais necessários para a realização da atividade 

proposta.  
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Convide a criança a se sentar em um ambiente confortável e diga a ela que irá passar 

tinta na mãozinha para confeccionarem um Papai Noel. 

Em seguida, carimbe a mãozinha em uma folha de papel e deixe secar. Ofereça o 

algodão para a criança sentir a sua textura. Depois que o material estiver seco, recorte a 

mãozinha e passe cola nos dedinhos para a criança colar o algodão, de forma que 

represente a barba do Papai Noel. 

Faça um gorrinho com papel de outra cor e cole na mãozinha, complete com o rostinho 

e decore como quiser. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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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