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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 02/12/2020 

Título da Atividade: Cartinha para o Papai Noel. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

sinais gráficos (EI02EF09);  

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

opiniões (EI02EF01); 

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

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

O Natal é o feriado mais importante do ano, repleto de alegria e magia. Mas não se trata apenas 

de um dia: o clima natalino invade o coração das pessoas pelo menos dois meses antes. É uma 

época especial, em que as famílias se reúnem para aquela ceia farta, com risadas, abraços e, 

claro, muitos presentes. Para as crianças, a data é ainda mais encantadora, é o momento do bom 

velhinho trazer o tão esperado presente para quem escreveu uma carta e se comportou 

direitinho durante o ano. A carta para o Papai Noel é a tradição natalina mais adorada pela 

garotada, pois é nela que a meninada coloca em escrito os seus maiores desejos: boneca, bola, 

videogame, patinete, enfim, aquilo que desejou por tanto tempo e os pais não deram. Essa é a 

hora de vocês, papais e mamães, além de incentivarem o lado criativo do seu pequeno, analisar 

o que ele mais almeja para, se possível, presenteá-lo com muito amor. Imagine só, a criança 

produzir uma cartinha para o Papai Noel e ainda ter a sensação de que o seu pedido foi 

atendido? Com certeza ela ficará muito feliz! 

Então, que tal ajudar seu filho ou filha a escrever uma carta bem legal para o Noel? 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Preparação:  

Materiais: 

Folha de papel e materiais riscantes para o adulto escrever a carta e para criança decorar 

livremente. 

 

Espaços: 

Organize um espaço disponível que contenha uma superfície plana para o manuseio dos 

materiais, bem como escrever a cartinha e que atenda as necessidades da criança referentes à 

segurança e comodidade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 30 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

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. 

 

Observe Atentamente: 

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

interesse em manusear os materiais? Quais movimentos ela realiza para segurar um giz de cera, 

por exemplo? Faz alguma tentativa de comunicação dizendo qual presente gostaria de ganhar 

do Papai Noel? Sente satisfação e alegria em decorar a cartinha? 

 

O que fazer durante? 

1. Convide a criança para se sentar e dialogue com ela sobre qual presente gostaria de ganhar 

do Papai Noel. 

2. Escreva em uma folha de papel que o pequeno relatar e entregue para ele decorar livremente 

percebendo assim sua participação na construção da carta.  
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3. Após de pronta guarde a cartinha dizendo para a criança que irá colocar no correio para ser 

entregue para o Papai Noel. 

ATENÇÃO: Manter esse sentimento de magia no coração do pequeno é fundamental, pois 

sonhar irá ajudá-lo a organizar o que é simbólico, e consequentemente, transformá-lo em adulto 

muito mais criativo e preparado para lidar com diversas situações. 

 

   

     

 Link importante: 

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

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

BNCC: hhttp://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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