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Título da atividade: Sapatinho que guarda desejos.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar com objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Dialogar com crianças e adultos expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Resumo: 

Um dos encantos do Natal é bem pequeno e carrega magia das histórias natalinas, o 

sapatinho, que guarda sonhos e desejos será construído hoje em família, tornando o 

sentido do Natal, a união, mais presente no decorrer desta atividade. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessário a utilização de uma meia, materiais riscantes, tinta, algodão, tecidos, 

brilho e o que mais a imaginação permitir ser utilizado para criação. 

 

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, poré, esteja à 

vontade para escolher a melhor opção 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 15 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 interesse em participar da atividade, se dedica atenção à canção 

natalina, se utiliza a linguagem oral para acompanhar a letra ou expressar suas opiniões 

e fazer questionamentos, se manuseia os objetos para confecção com segurança e 

habilidade e se demonstra segurança em sua capacidade para criar. 

 

O que fazer durante?  

Proponha ouvir a música natalina “Deixei meu sapatinho” junto à criança através de 

uma ferramenta sonora, demonstrando entusiasmo em participar da atividade. Converse 

um pouco com ela questionando se gostou da canção, se sabia cantar ou se gostaria de 

ouvir novamente, dando liberdade para que se expresse. 

Utilizando palavras simples e objetivas conte à criança que o Papai Noel busca as 

cartinhas de Natal que são colocadas no sapatinho, assim como é cantado na canção e 

convide-a para confeccionar um sapatinho para pendurar na janela da casa da família. 

Com uma meia e materiais para decoração, criem um sapatinho de Natal utilizando a 

criatividade. Seria interessante que cada membro da família construísse uma meia, 

decorasse e colocasse seu nome para que todos fizessem parte da magia natalina. 

Durante o desenvolvimento da atividade, utilize palavras de elogio e encorajamento, 

seja exemplo positivo de interação para seu (a) filho (a). 

 

*A canção natalina será encaminhada ao grupo de comunicação virtual aos 

pais/responsáveis pelas crianças junto à imagens de confecção para nortear o trabalho. 

 

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 

 


