
 “Atividade Diversificada” - Sugestão para que o tempo 

de quarentena seja mais divertido. 

 

 

Data: 30/11/2020  

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Sala:  Berçário I-A   

Título da Atividade: Entrando no clima de natal. 

Objetivos contidos na Base Nacional Comum Curricular:  

(EI01CG03; EI01EF02; EI01EF05 e EI01TS01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos nos proximando cada vez mais de uma data muito especial que a chegada do 

natal. Nada melhor do que iniciarmos este mês com música, afinal, as músicas 

natalinas falam sobre o nascimento de Jesus, a fraternidade, o amor, a paz, entre outros. 

Muitas dessas músicas são conhecidas no mundo todo, tornando-se uma linguagem 

universal na época do natal, quando são pregados os bons sentimentos e as boas ações. 

Pensando nisso hoje nós iremos entrar no clima de natal, cantando e dançando diferentes 

músicas natalinas, com nossos pequenos, utilizando chocalhos de potinhos de iogurtes 

para deixar este momento ainda mais especial.   

Prepare o chocalho atecipadamente, colocando o arroz ou a areia dentro do potinho e 

anexando um no outro (tem que ficar bem firme).  

Vendo que no natal do ano passado eles ainda eram bem pequenos é provável que não 

iram se lembrar, inicialmete comente com ela sobre o natal, dizendo como são as 

decorçãoes, comídas típicas, reunião familiares, entre outros.  
Em seguida cante com a criança movimentando seu corpo, incentive a criança a participar 

chaqualhando seu novo instrumento do ritmo das músicas. 

 

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.  

 
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/  

 

Música “Natalinas”: https://www.youtube.com/watch?v=FJwRxlJ3NYg 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/

