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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 16/12/2020  

Título da Atividade: “O sonho de Natal”! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, 

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto- 

-leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

(EI02EF03) 

• Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04) 

• Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos 

sociais. (EI02EF07) 

Resumo 

A proposta de atividade de hoje, quarta-feira, denomina-se: “O sonho de Natal”!  

“Para a criança, não importa o valor ou o número de presentes que o Papai Noel trará na 

véspera do Natal, mas é fundamental vivenciar os preparativos que antecedem a visita do 

bom velhinho. Que tenhamos capacidade de tornar especiais os próximos dias, para que 

nossas crianças internalizem o verdadeiro sentido do Natal e que se emocionem em todos 

os dezembros do resto de suas vidas.” 
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Preparação 

Materiais: 

- Livro digital. 

 

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 comunica-se com o adulto responsável por realizar a leitura a ela, buscando 

compreendê-lo e ser compreendida? Expressa os seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões? Demonstra interesse e atenção ao ouvir a leitura proposta para a realização da 

atividade? Elabora e responde perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos? Reconhece o uso social do 

dispositivo eletrônico utilizado para a realização da leitura virtual? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1. O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá realizar a leitura de uma 

incrível história natalina à criança, fazendo deste, um momento especial ao 

repassar de forma infantilizada valores e bons sentimentos a serem destacados 

nesta época tão especial;  

2. O livro será disponibilizado em anexo em nosso grupo do WhatsApp; 

3. No decorrer da leitura, o adulto deve apresentar à criança as ilustrações contidas 

no livro, para que ela possa acompanhar cada detalhe. 
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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; 

• Link do Livro “O sonho de Natal”: https://indicalivros.com/livros/o-sonho-de-

natal-patricia-engel-secco. 

 

 

 

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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