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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

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

Título da Atividade 03: Confecção de bolinhas decorativas de 

natal.  

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), 

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais. (EI02TS02); 

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

opiniões. (EI02EF01);  

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

personagens e principais acontecimentos. (EI02EF04);  

 

Resumo: 

Nesta atividade as crianças irão confeccionar bolinhas de natal decorativas seguindo os 

modelos das imagens do anexo, em seguida decora-lo usando a imaginação.  

 

Materiais: 

Materiais diversos disponíveis em casa; 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à 

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

 

Espaços: 
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Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando 

possibilidades de movimentos amplos e expressivos podendo ser no quintal de casa, varanda 

ou garagem. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Quais as ações e reações das crianças diante de tudo o que está sendo proposto? Procure 

observar se a criança está com facilidade de entender a linguagens que você está usando. 

Observe se a criança tem autonomia em escolher cores e matérias para realização da 

atividade. 

 

O que fazer durante? 

• Ajude a criança com a montagens das bolinhas;  

• Mostre as imagens do anexo para a criança;  

• Se caso não tiver árvore se natal em casa, decore uma planta ou uma árvore do quintal; 

• Tire foto da criança colocando os enfeites na árvore de natal;  

• Organize o espaço para ser realizado a atividade; 

• Observação: Não exponha a criança muito tempo a tela do celular. 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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

Site da Base Nacional Comum curricular: http://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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