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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 07/12/2020 

Título da Atividade: História de Natal. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

compreender (EI02EO04); 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos 

etc (EI02EF05); 

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

personagens e principais acontecimentos (EI02EF04);  

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

opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

Então é Natal… A casa está enfeitada, as luzes iluminam toda a cidade, a árvore já está montada, 

os presentes escondidos e a magia estão no ar! É tempo de reunir a família, preparar os mais 

deliciosos quitutes  e desejar e inspirar paz, solidariedade e amor! Para entrar no clima natalino, 

nada melhor do que histórias e filmes natalinos, não é? Pensando nisso, que tal assistir uma 

história contada “A noite de Natal” com o seu pequeno.  

 

Preparação: 

Materiais: 

Celular, TV ou qualquer outro aparelho eletrônico para assistir o vídeo da história.  

 

Espaços: 
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Por se tratar de uma história, esta atividade precisa de um local agradável e com pouco ruído, 

podendo ser na sala, no quarto, etc. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 25 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? O modo como a 

criança interage com a história. Ela é capaz de perguntar e responder sobre a história ouvida? 

Consegue criar e/ou recontar a história e também nomear as ilustrações com base nas imagens? 

Demonstra interesse ao ouvir a história? Comunica-se por fala, gestos ou outras formas de 

expressão? 

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente prepare o espaço e interaja com a criança dialogando sobre esta data tão 

especial. 

2. Convide-a para assistir a uma história de natal. 

3. Após, questione a criança sobre a história e se gostou de assistir o vídeo.  

ATENÇÃO: O vídeo da história contada será disponibilizado no grupo do whatsapp ou se 

preferir acesse o link logo abaixo. 
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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: História contada: https://youtu.be/RamRRSkzP9s 
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