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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA 

Nome da Professora: Graciane                                                         Sala: Berçário II 

Título da Atividade: Guirlanda de Natal                                          Data: 04/12/2020 

 

Sugestão para que o tempo de quarentena seja prazeroso e repleto de momentos 

gostosos em família. 

 

Resumo:  

As guirlandas são círculos de galhos secos, entrelaçados de folhagens, flores, pedrarias, 

usadas para decorar as portas das casas no período do Natal. Vamos confeccionar uma 

com as próprias mãozinhas? 

  

 

 

A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento 

desta atividade. 

 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum (BNCC): (EI02EO04) e (EI02TS03). 

 

Materiais:  

● Folha A4 ou cartolina, 

● Tinta guache; 

● Itens que a família tenha em casa para decorar (retalho de tecido, lantejoulas etc.); 

● Cola,  

● Tesoura; 

● Fita adesiva. 

 

Execução:  
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Providencie os materiais necessários antecipadamente e inicie uma breve conversa com 

a criança sobre a guirlanda de Natal. 

 

O que fazer durante?  

● Convide a criança para confeccionar uma guirlanda para a casa da família; 

● Passe tinta na mãozinha da criança e carimbe diversas vezes em um papel; 

●Ao secar, recorte as mãozinhas e cole uma com a outra de modo que fique em forma 

de um círculo; 

● Caso a família tenha retalhos de tecido, poderá fazer um laço para enfeitar a 

guirlanda; 

● Depois de pronta, coloque-a em algum ambiente da casa para aguardar a chegada do 

Natal! 

Use a imaginação! ☺ 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do Whatsapp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

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

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 
 

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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