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Título da atividade: Um pedido de Natal. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01); 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar 

letras e outros sinais gráficos (EI02EF09); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06). 

 

Resumo: 

As crianças nos surpreendem cotidianamente com o que falam ou fazem e nos ensinam 

a simplicidade das pequenas coisas. A atividade de hoje, poderá propiciar um desses 

momentos onde somos pegos de surpresa pela expressão das ideias originais das 

crianças.  

Confeccionar uma cartinha para o Papai Noel em família, pode ser uma linda 

experiência! Vamos juntos? 

 

Preparação 

Materiais: 

Será preciso utilizar folha de papel e objetos riscantes como lápis de cor, giz de cera e 

canetinhas coloridas.  

 

Espaços: 

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


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 a melhor opção entre suas possibilidades. 

 

Tempo sugerido:  

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

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 10 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 demonstra habilidade em manusear os objetos riscantes, se expressa sua 

opinião e desejos com clareza e coerência, se o faz utilizando a linguagem oral e se 

demonstra interesse em interagir com a família.  

 

O que fazer durante?  

Utilize palavras simples e objetivas para iniciar um diálogo contando à criança sobre a 

figura bondosa do papai Noel, lembrando-se de enfatizar a importância da bondade e 

caridade realizadas pelo personagem, afirme que ele consegue atender alguns de nossos 

pedidos e que faz um trabalho em equipe junto aos seus ajudantes, para levar 

brinquedos às crianças do mundo todo. 

Após conversar um pouco e interagir com a criança, proponha confeccionar uma 

cartinha com o pedido da criança e da família para o Papai Noel, utilizando a 

imaginação e a criatividade, peça para que a criança desenhe o seu pedido e você 

escreva em letra bastão ao lado do desenho o que a criança solicitou para que ela possa 

compreender que as letras podem dar significado ao que falamos, assim como os 

desenhos. 

Dê liberdade para seu (a) filho (a) se expresse, esteja disposto a interagir positivamente 

para ser ponte para novos conhecimentos através de apoio e demonstração de confiança 

em suas capacidades. 

 

Links importantes: 

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

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

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


BNCC: 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 

 

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

