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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 03/12/2020 

Título da Atividade: Achei meu par de sapatos! 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas 

(EI02CG02); 

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

músicas e melodias (EI02TS03). 

 

Resumo: 

O período do Natal é celebrado com inúmeros detalhes e belíssimas tradições sempre cheias de 

significado. O sapatinho na janela são uma dessas tradições natalinas. Como os Reis Magos 

andavam de camelo, em alguns países europeus como Portugal e Espanha as crianças são 

estimuladas a deixar sapatos na janela com um pouco de capim, para que os animais se alimentem 

e continuem a viagem. No lugar do capim, os Reis Magos deixariam doces para as crianças.   

E para resgatar esta tradição que tal brincar de “Achei meu par de sapatos”! Para a brincadeira 

ficar mais divertida coloque a música sapatinho de natal incentivando o pequeno a cantar esta 

linda canção. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular ou qualquer outro aparelho eletrônico para reproduzir a música “Sapatinho de natal” e 

pares de sapato  
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Espaços: 

Escolha um local da casa que tenha janela e que acolha a criança com aconchego e segurança, 

proporcionando possibilidades de movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e o 

envolvimento da criança. 

 

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? Identifica o local 

que está o par de sapato (janela)? Qual movimento realiza ao procurar o outro par? Qual sua 

reação ao encontrar o sapato? Consegue cantar a música “Sapatinho de Natal”? 

 

O que fazer durante? 

1. O adulto responsável por acompanhar a atividade irá colocar um pé de sapatos na janela da 

casa e o outro pé irá esconder em algum cômodo, dando pistas de fácil compreensão para a 

criança, até encontrá-lo. 

2. Depois de achar o par de sapatos escondido, comemore a conquista com a criança e para 

tornar o processo mais lúdico, convide o pequeno para cantar a canção de Natal “Sapatinho de 

Natal”! 

OBSERVAÇÃO: A música estará disponível no grupo do whatsapp ou acesse o link logo 

abaixo no plano de aula. 
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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/ 

 

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZMFA-IWHVWY 

 

 

 

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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