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Título da atividade: A Estrela do Natal.  

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durantes 

brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas (EI03TS01); 

 Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando 

cenários, personagens e principais acontecimentos (EI02EF04); 

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

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

 

Resumo: 

Vamos conhecer a Estrelinha de Natal, a mais brilhante do céu! 

Nesta atividade, o tema natalino será utilizado para estimular a percepção auditiva e 

visual, além de buscar o aumento no tempo de concentração durante a contação de 

histórias e propiciar um momento aconchegante em família com a história “A estrelinha 

e os sinos de Natal” contada pelo canal varal de histórias. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessário utilizar uma ferramenta virtual para a reprodução da história, um molho 

de chaves e sacolinha plástica ou papel alumínio. 

  

Espaços: 

Escolha um ambiente aconchegante em sua casa onde os ouvintes da história possam 

estar confortáveis. Indicam-se a sala ou o quarto, porém, 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 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 interesse em ouvir e participar da história, se interage oralmente, 

se compreende os comandos no decorrer da contação e se apresenta habilidade para 

manusear as chaves ou estalar os dedos ao ser solicitado na história. 

 

O que fazer durante?  

Convide a criança para organizar um ambiente da sua casa e deixá-lo aconchegante 

instigando a curiosidade afirmando que alguém especial quer contar uma história, 

prepare os objetos que serão utilizados e a ferramenta para a contação. Explique à 

criança que em alguns momentos poderão acompanhar a contadora de histórias na 

construção de sons para que a estrelinha perceba que estarão ali esperando com ela. 

Ao passo que a história vai sendo contada, os momentos vão intercalando entre mexer o 

plástico, balançar as chaves ou fazer sons orais. Acompanhe junto à criança 

demonstrando interesse e entusiasmo. 

Faça deste um momento em família, demonstrando disposição em interagir 

positivamente com seu (a) filho (a) e participando da construção de novas 

aprendizagens. 

 

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/ 

Link da história: https://youtu.be/roMdxsMYAwM 

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://youtu.be/roMdxsMYAwM


 

 

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 

 


