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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B Data: 15/12/2020 

Título da Atividade: Palavras de Natal. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos (EI02ET07); 

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

sinais gráficos (EI02EF09). 

 

Resumo: 

O natal é reflexão, é paz, é amor, é mudança, é amizade, é fé entre muitos outros significados. 

Natal é tempo de família, muitos risos e alegrias. É época de fraternidade e união. 

Portanto a atividade de hoje a criança juntamente com os pais ou responsável irá escolher uma 

palavra para celebrar o natal e escrever no solo com letra bastão incentivando o pequeno a 

caminhar por cima das letras. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Giz de lousa, fita crepe ou qualquer pedaço de pedra para escrever no solo. 

 

Espaços: 

Organize um espaço disponível para realizar atividade como: quintal, varanda ou garagem. 
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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? Demonstra 

interesse em participar da atividade? Dialoga com o adulto expressando suas opiniões? Ajuda o 

adulto a escolher a palavra? Consegue contar e caminhar por cima das letras?  

 

O que fazer durante? 

1. Inicialmente dialogue com a criança sobre algumas palavras que utilizamos para dar 

significados a celebração do Natal como: Paz, amor, fé, alegria, saúde, gratidão entre outras. 

2. Em seguida peça para criança escolher uma das palavras e escreva com letras bastão bem 

grande no solo. 

3. Incentive a criança a contar as letras e peça para que caminhe por cima da mesma. 

OBSERVAÇÃO: O importante é que a criança realize a contagem e tenha o contato com as 

letras sem pretensão de escrever ou reconhecer. 
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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/ 

 

 

 

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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