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Título da atividade: Criatividade natalina.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 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); 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, 

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo: 

A árvore de Natal simboliza a vida e a esperança. Para levar um pouquinho desse 

espírito natalino para os pequenos praticando a criatividade, vamos confeccionar uma 

árvore que utiliza reciclagem e será cheia de encanto e magia para tocar fundo a 

imaginação. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de garrafa pet, papel crepom, fita ou cola quente, papelão, 

tinta ou objetos riscantes (lápis de cor, canetinhas e giz de cera). 

 

Espaços: 

Os ambientes com boa iluminação e superfície plana seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade. Indicam-se a sala ou a mesa na cozinha, porém, esteja 

à vontade para escolher o melhor espaço entre suas possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 20 minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança interage oralmente expressando suas opiniões e fazendo escolhas, se 

reconhece e nomeia as cores, se desenvolveu habilidade para fazer bolinha e manusear 

os objetos riscantes e se demonstra interesse em participar da atividade. 

 

O que fazer durante?  

Inicie o diálogo utilizando palavras simples e objetivas, perguntando se a criança 

conhece a árvore de Natal, se acha bonita e se gostaria de ter uma, permitindo que ela se 

expresse com liberdade. Proponha confeccionar uma árvore mágica dentro de uma 

garrafa pet com os materiais que tiver disponíveis em casa, seguindo o passo a passo 

que estará disponível em vídeo no grupo de comunicação virtual para nortear a 

confecção e o desenvolvimento da atividade. 

Realize o manuseio de objetos cortando ou que ofereçam risco à criança com 

exclusividade, porém, participe da decoração e da criação auxiliando seu (a) filho (a) 

sem realizar por ele, esta atitude é limitante. 

 

Links importantes: 

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

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

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

 

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

 


