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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B  Data: 17/12/2020 

Título da Atividade: Cartinha de Natal. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

sinais gráficos (EI02EF09);  

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

opiniões (EI02EF01); 

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

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

O fim de ano se aproxima e com ele o espírito natalino invade os nossos corações. Nessa época, 

todos os anos, crianças do país inteiro começam a escrever suas cartinhas repletas de pedidos 

para o Papai Noel. 

Que tal aproveitar esta magia de Natal e ajudar o pequeno a construir uma carta de natal para 

sua professora. Aliás, a cartinha do Papai Noel já esta pronta não é mesmo agora só falta a da 

professora. Ela ficará muito feliz em receber esta cartinha seja através de vídeo ou foto. 

 

Preparação:  

Materiais: 

Folha de papel e materiais riscantes para o adulto escrever a carta e para criança decorar 

livremente. 
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Espaços: 

Organize um espaço disponível que contenha uma superfície plana para o manuseio dos 

materiais e que atenda as necessidades da criança referentes à segurança e comodidade. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamnte 25 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e 

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

 

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 manusear os materiais? Quais movimentos ela realiza para segurar um giz de cera, 

por exemplo? Faz alguma tentativa de comunicação relatando o que gostaria de dizer para 

professora? Sente satisfação e alegria em decorar a cartinha? 

 

O que fazer durante? 

1. Convide a criança para se sentar e questione sobre o que gostaria de dizer para a professora. 

2. Escreva em uma folha de papel que o pequeno relatar e entregue para ele decorar livremente 

percebendo assim sua participação na construção da carta.  

3. Registre este momento e envie no grupo do Whatsapp para professora, pois ela ficará muito 

feliz em guardar de recordação a cartinha de natal. 
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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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