
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Segunda- feira, 07 de dezembro  de 2020  

Título da atividade: Os personagens de natal 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos 

(EI02EO03); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas, e volumes ao criar 

objetos tridimensionais) (EI02TS02); 

- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EU02TS03); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens e temas sugeridos 

(EI02EF06). 

 

Resumo: 

Para um natal se tornar completo, existem vários personagens para esse lindo dia ficar 

ainda mais encantado sendo eles: papai Noel, boneco de neve, renas, mamãe Noel entre 

outros.  

E será através desses personagens que iremos construir nossa atividade de hoje, para 

isso estarei disponibilizando um pequeno resumo deles e um dos responsáveis deverá 

ler juntamente com a criança, após a leitura realizarem a criação desses personagens 

utilizando rolinho de papel higiênico.  

Vocês deverão escolher alguns ou todos que constam no resumo para a criação e  

permitir que a criança pinte os rolinhos nas cores correspondentes de cada personagem, 

em seguida o adulto deverá finalizar os detalhes com os olhos, boca, nariz etc. 

Obs. Permitam que após a confecção a criança possa soltar a imaginação e contar 

histórias ou músicas utilizando os personagens criados por vocês. 



 

       

Preparação 

Materiais: 

- Rolinho de papel higiênico; 

-Tinta guache; 

- Pincel; 

- Itens para decoração ( algodão, Eva etc.) 

 

Espaços:  

Sugiro que seja em um ambiente com superfície firme como chão ou a mesa para 

facilitar durante a criação. 

 

Tempo sugerido: 30 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 atenção pela história? 

- Demonstrou reconhecer os personagens citados? 

- Demonstrou interesse em confeccionar? 

- Demonstrou autonomia em escolher algum para a criação? 

- Demonstrou interesse em brincar depois de pronto? 

 

O que fazer durante? 

- Leia o resumo para a criança; 

- Disponibilize os rolinhos de papel higiênico; 

- Participe da confecção com a criança; 

- Estimule-a a recontar histórias e músicas utilizando os personagens. 



 

 

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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