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Título da atividade: Um símbolo da nossa união. 

 

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); 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma etc.) (EI02ET05); 

 Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

Unir a família em um único propósito ou para desfrutar da companhia um do outro, 

deve ser estimulado em todo o ano, porém, no Natal esses sentimentos parecem ficar 

muito mais evidentes. Buscando promover a união em família e propiciar tempo de 

qualidade, a atividade propõe a confecção de uma guirlanda natalina utilizando as mãos 

de cada membro da família. 

          

Preparação 

Materiais: 

Será necessário utilizar folhas de papel, papelão, tinta ou objetos riscantes (giz de cera, 

lápis de cor e canetinhas) para criar e decorara o objeto. 

 

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. 

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:  

Quais as sensações demonstradas pela criança ao tocar a tinta, se demonstra segurança e 

habilidade ao manusear os objetos para confecção, se interage oralmente expressando 

suas preferências e se reconhece e nomeia cores e objetos.  

 

O que fazer durante?  

Convide toda a família para confeccionar juntos, uma linda guirlanda natalina e escolher 

um local para que ela seja pendurada. Exponha os materiais para que cada familiar 

possa escolher as cores que deseja utilizar e imprimir as mãos com tinta ou desenhá-las 

em papel e colorir. Os momentos de recorte das mãos e da superfície circular devem ser 

realizados exclusivamente pelo adulto, mediante o risco de cortes para a criança, a 

colagem das mãos na superfície circular e sua decoração para caracterizar a guirlanda 

natalina podem ser desenvolvidas pela criança com o auxílio e participação do adulto. 

Durante a confecção é importante confirmar que confia na capacidade da criança e 

aceita suas escolhas, utilizando palavras positivas e de simples compreensão. 

 

* Será encaminhado um vídeo aos pais/responsáveis por meio do grupo de comunicação 

virtual para nortear o desenvolvimento da atividade. 

 

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 

 


