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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 30/11/2020  

Título da Atividade: A magia do NATAL! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

• Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos. 

(EI02EF06) 

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

e outros sinais gráficos. EI02EF09) 

 

Resumo 

Daremos início a uma nova semana de atividades remotas, recheada de propostas incríveis 

para que sejam executadas por nossos pequenos! 

Desta vez, abordaremos um novo subtema que será o “Natal”, uma das principais datas 

comemorativas do calendário. 

Assim, convido a todos vocês, famílias e crianças, a participarem das próximas 

atividades, adentrando na magia do NATAL         ! 
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Preparação 

Materiais: 

- Tinta guache; 

- Uma fração de papelão (podendo-se substituir por caixa de sapato); 

- Caneta; 

- Tesoura; 

- Cola; 

- Barbante ou fita de cetim; 

- Uma foto da criança. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

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. 

  

Observe atentamente: 

A criança desenvolve progressivamente as suas habilidades manuais, no processo da 

confecção de sua bolinha de Natal? Gosta de utilizar os materiais indicados para a 

execução da atividade, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas. O 

manuseio dos materiais utilizados, é satisfatório? Dialoga com o adulto responsável por 

acompanhar a atividade, expressando seus desejos, sentimentos e opiniões? Com base na 

confecção de sua bolinha de Natal, a criança reconhece a sua foto colada, e sente-se feliz 

ao vê-la decorando a sua árvore? 
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O que fazer durante a atividade? 

1- Inicialmente, o adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá convidar a 

criança para assistir ao vídeo; 

2- Para tanto, o adulto deverá recortar o papelão em formato de círculo, recortando 

também a foto da criança de mesmo modo, no entanto, em tamanho menor quando 

comparada ao papelão já cortado; 

3- Feitos os recortes, peça a criança para pintar (com tinta guache) o papelão já 

recortado em círculo; 

4- Após a pintura, a foto da criança (já recortada) deverá ser fixada por cima do 

papelão; 

5-  Deixe secar. Posteriormente, com uma caneta, o adulto fará um furo na parte 

superior do papelão, passando um barbante ou fita de cetim na abertura feita, 

formando um laço; 

6- Fique à vontade para decorar também com materiais avulsos que tenham 

disponíveis em casa, ou substituir os indicados, desde que não interfira no 

resultado. 

 

Pronto, a sua bolinha de Natal está confeccionada! 
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Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44; 

• Link do vídeo sugerido: https://youtu.be/iKxuLTuiaLs. 

 

 

 

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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