
 

 

“Atividade Diversificada”- Sugestão para que o tempo de 

quarentena seja mais divertido. 

Data: 03/12/2020 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Sala: Maternal II B 

Título da Atividade: Achei meu par de sapatos! 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

(EI02EF01) (EI02CG02) (EI02TS03). 

 

Resumo: 

O período do Natal é celebrado com inúmeros detalhes e belíssimas tradições sempre 

cheias de significado. O sapatinho na janela são uma dessas tradições natalinas. Como 

os Reis Magos andavam de camelo, em alguns países europeus como Portugal e 

Espanha as crianças são estimuladas a deixar sapatos na janela com um pouco de capim, 

para que os animais se alimentem e continuem a viagem. No lugar do capim, os Reis 

Magos deixariam doces para as crianças.   

E para resgatar esta tradição que tal brincar de “Achei meu par de sapatos”! Para a 

brincadeira ficar mais divertida coloque a música sapatinho de natal incentivando o 

pequeno a cantar está linda canção. 

 

Materiais: 

Celular ou qualquer outro aparelho eletrônico para reproduzir a música “Sapatinho de 

natal” e pares de sapato. 

 

O que fazer durante? 

1. O adulto responsável por acompanhar a atividade irá colocar um pé de sapatos na 

janela da casa e o outro pé irá esconder em algum cômodo, dando pistas de fácil 

compreensão para a criança, até encontrá-lo. 

2. Depois de achar o par de sapatos escondido, comemore a conquista com a criança 



e para tornar o processo mais lúdico, convide o pequeno para cantar a canção de 

Natal “Sapatinho de Natal”! 

OBSERVAÇÃO: A música estará disponível no grupo do whatsapp ou acesse o link 

logo abaixo no plano de aula.       

     

Registro da Atividade: 

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

que será nosso meio 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 

Site da Base Nacional Comum Curricular: BNCC 

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

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZMFA-IWHVWY 

 

 

 

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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