
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quarta- feira, 02 de dezembro de 2020  

Título da atividade: Cartinha para o papai noel 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões (EI02EF01); 

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, 

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e 

outros sinais gráficos (EI02EF09); 

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

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

 

Resumo:  

Quem aí gosta e espera ganhar presentes de natal? 

Acho que todo mundo não é mesmo? E para mantermos uma tradição de anos, no dia 

hoje nossa atividade será a confecção da cartinha para o papai Noel, e através dessa 

atividade iremos desenvolver a imaginação, linguagem oral e coordenação motora das 

nossas crianças. 

Para isso fale com a criança sobre os seus pedidos de natal, o que ela gostaria de ganhar, 

o que ela gosta de brincar, de comer, se ela foi uma boa criança durante o ano, instigue a 

criança imaginar como será a chegada do papai Noel etc. Após isso distribua folhas e 

itens para a confecção dessa cartinha ( canetinha, giz de cera, tinta guache etc.) depois 

que a criança finalizar fiquem a vontade de como irão guardar essa cartinha, se será 

debaixo da árvore de natal ou outro lugar escolhido por vocês, para a espera do papai 

Noel. 

Obs. A faixa etária das nossas crianças ainda não possuem habilidades na escrita, porém 

permitam que elas se expressem da maneira que elas desejarem durante a confecção da 

cartinha ( pintura, desenhos, colagens etc.) 



 

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Folha branca; 

- Itens para confecção ( tinta guache, giz de cera; canetinhas etc.) 

 

Espaços:  

Sugiro que seja em um local aconchegante e tranquilo para que a criança não se distraia 

com facilidade. 

 

Tempo sugerido: 20 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou entendimento para falar o que queria de presente? 

- Conseguiu se expressar através da linguagem oral? 

- Demonstrou interesse em confeccionar a cartinha? 

- Como tem reagido com o tema de natal? 

 

O que fazer durante? 

 - Fale com a criança sobre o que ela gosta, o que gostaria de ganhar; 

- Auxilie-a caso tenha dificuldades em se expressar; 

- Disponibilize os materiais para a confecção; 

- O adulto também poderá fazer a sua cartinha; 

- Guardem a cartinha em algum cantinho da casa, para a espera do papai Noel. 

 



Links importantes: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

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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