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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B  Data: 16/12/2020 

Título da Atividade: Bolinhas de natal na colher. 

 

Objetivos de Desenvolvimento:  

 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); 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras (EI02CG01); 

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando 

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03). 

 

Resumo: 

Não importa onde a família vai celebrar o Natal. É necessário mais do que boas comidas, bebidas 

e presentes para haver uma integração entre os participantes. Por conta disso, muitas brincadeiras 

são adotadas durante a festa para deixar o clima ficar mais leve e animado. 

Portanto nesta atividade a criança juntamente com a família irá aprender a brincar de Bolinhas de 

natal na colher, para quando chegar à celebração de natal tornar este momento mais divertido. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Colher de cozinha tamanho grande, bolinhas e árvore de natal. 

Observação: Caso a família não tenha árvore e bolinhas de natal, poderá substituir por potes de 

plásticos e bolinhas de papeis. 

 

 

 



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 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Espaços: 

Organize um espaço disponível que atenda as necessidades da criança referentes à segurança e 

comodidade. 

 

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? Consegue realizar o trajeto de um lado para o outro 

segurando a colher com a bolinha de Natal? Consegue equilibrar a bolinha na colher sem deixa-

la cair? Qual movimento realiza ao se deslocar de um lado para o outro? 

 

O que fazer durante? 

1. Convide todos da família para participar. 

2. Separe as bolinhas de natal e coloque-as em um canto da casa. 

3. Entregue a colher para a criança peça para que coloque a bolinha na colher e realiza o trajeto 

até a árvore de natal. 

4. Assim que chegar até a árvore pegue a bolinha e pendure-a para decorar. 

5. Volta segurando a colher e pegue outra bolinha realizando o mesmo trajeto até que termine 

todas as bolinhas e assim sucessivamente. 

OBSERVAÇÃO: Se a árvore já estiver decorada retire algumas bolinhas para realizar a 

brincadeira. Caso a família não tenha as bolinhas e a árvore de natal execute a brincadeira 

colocando as bolinhas de papeis dentro do pote plástico. 
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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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