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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

 

Nome da Professora: Alessandra da Costa Santos  

Turma: Multisseriada             Data: 15/12/2021 (Quarta-feira) 

Título da Atividade: Papai Noel. 

 

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); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

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

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

 

Proposta pedagógica: 

Em continuidade com o tema Natal, a proposta de hoje é trazer a imaginação, o estímulo 

à coordenação motora fina e através do carimbo das mãos, formar um lindo Papai Noel. 

Para isso, o adulto mediador deverá pintar em duas partes a mãozinha da criança, nas 

cores branco e vermelho e carimbar em um papel, após a secagem finalizar com a 

tesoura, cortando a pintura e desenhando os detalhes como olhos, nariz e boca. Em 

seguida, permita que a criança coloque em algum cantinho da casa ou até mesmo 

pendure na árvore de Natal. 

 

Materiais: 

- Folha branca; 

- Tinta guache; 
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- Canetinha. 

 

Sugestões para as famílias:  

Faça de cada proposta pedagógica um momento de qualidade com a criança, 

oportunizando o momento de aprendizagem e família juntos. 

Valorize as confecções, elogiando, guardando e expondo em algum cantinho da casa. 

 

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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