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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 30/11/2020 

Título da Atividade: Músicas Natalinas. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, 

músicas e melodias (EI02TS03); 

 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e 

textos poéticos (EI02EF02); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no alo, embaixo, 

dentro, fora etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

(EI02CG02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

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

tridimensionais (EI02TS02). 

 

Resumo: 

Amanhã iniciaremos o mês de Dezembro e com ele, iremos nos aproximar cada vez mais de uma 

data muito especial que a chegada do natal. Nada melhor do que iniciarmos com música afinal, as 

músicas natalinas falam sobre o nascimento de Jesus, a fraternidade, o amor, a paz, entre outros. 

Muitas dessas músicas são conhecidas no mundo todo, tornando-se uma linguagem universal na 

época do natal, quando são pregados os bons sentimentos e as boas ações. 

Nesta atividade iremos confeccionar o gorro do Papai Noel e em seguida permitir que o clima de 

natal entre em nós, cantando e dançando uma música natalina, com o nosso pequeno. 

 

Preparação: 
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Materiais: 

Folha sulfite, giz de cera, lápis de cor vermelho para colorir e aparelho de som, celular ou outros 

aparelhos eletrônicos se necessário para reproduzir a música. 

 

Espaços: 

O espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades de 

movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 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: 

Como a criança explora suas possibilidades corporais durante a brincadeira? Demonstra 

autonomia em suas escolhas? Como a criança se envolve com a musicalidade? Demonstra 

preferência pela música reproduzida em aparelhos sonoros ou preferem as cantadas oralmente? 

 

O que fazer durante? 

1. Organize os materiais para fazer o gorro do Papai Noel. 

2. Auxilie a criança na dobradura do gorro e em seguida deixe-a colorir livremente. 

3. Coloque as músicas de Natal para reproduzir ou cante oralmente respeitando a decisão da 

criança. 

4. Deixa o pequeno brincar e dançar livremente. 

Dica: É de suma importância estimular a criança no desenvolvimento da sua autonomia. 

Atenção: As músicas e a explicação da dobradura do gorro do Papai Noel estarão disponíveis 
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no grupo Whatsapp ou acesse os links logo abaixo no plano de aula. 

 

 

    

     

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: Músicas: https://www.youtube.com/watch?v=PuT2yERy6Xc&feature=youtu.be 

                              https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g&feature=youtu.be 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
https://www.youtube.com/watch?v=PuT2yERy6Xc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WFoez21EK9g&feature=youtu.be
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VÍDEO: Gorro do papai Noel: https://www.youtube.com/watch?v=QJ80f2Xv5lw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJ80f2Xv5lw

