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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 03/12/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade 02: A magia da árvore de Natal com material 

reciclado. 

 

Objetivos específicos: 

● Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas 

(EI01TS02); 

● 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). 

● Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

 

Proposta pedagógica: 

Por todos os cantos que se olha, lá estão elas dominando a decoração de Natal com 

muita beleza. Na realidade, a gente nem consegue imaginar o Natal sem uma árvore 

natalina… mesmo que seja uma pequenina, daquelas que ficam em cima da mesa, 

decorando e nos lembrando que é dezembro.  

Nossas crianças bem sabem que a árvore de Natal é a magia e o encanto do mês de 

dezembro, afinal, eles se encantam com a decoração. 

Deste modo, proponho para hoje a confecção de uma linda árvore de Natal, com 

material reciclado. 

 

Materiais: 

- Uma caixa de ovo; 
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- Rolinho de papel higiênico; 

- Tesoura e cola; 

- Tinta guache; 

- Enfeites natalinos. 

 

Sugestões para as famílias: 

Inicialmente o adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá 

dialogar com a criança, abordando o assunto em questão, o Natal e suas maravilhas. 

Explique rapidamente que será feito a confecção de uma linda árvore de Natal e convide 

a criança para começar. 

Primeiramente, o adulto deverá separar os materiais que serão utilizados e recortar 

antecipadamente a caixa de ovos, no formato da árvore de Natal (exemplo em anexo). 

Em seguida, disponibilize para a criança a caixa de ovos recortada, o rolinho de papel e 

a tinta guache, pedindo que ela faça uma linda pintura, sendo com os próprios dedinhos. 

Logo após a pintura, é hora de decorar com alguns enfeites natalinos. Faça uma linda 

decoração, podendo colar uma estrela, brilho e o que mais tiver disponível na casa de 

vocês. 

Tenho certeza de que ficará uma linda árvore de Natal. 

 

Exemplo: 

 

 

 

Registro da atividade: 
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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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