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Título da atividade: Criando história. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Utilizar materiais com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

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

criar objetos tridimensionais (EI02TS02); 

 Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos 

(EI02EF06); 

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

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

 

Resumo: 

A imaginação é tão presente nesta época natalina que nos instiga a praticar a 

criatividade e instigar novas aprendizagens através desta ferramenta. O “Bom 

Velhinho” será tema desta atividade e com HO HO HO vamos criar e nos divertir com 

este personagem natalino que representa a bondade, caridade e o serviço despretensioso 

ao próximo. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessário utilizar um rolinho de papel higiênico, tinta, algodão e cola para dar 

vida ao Papai Noel. 

 

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 entre confecção e 

manuseio. 

 

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 reconhece e nomeia o personagem, se demonstra habilidade em manusear 

os objetos para criação, se interage oralmente fazendo escolhas e opinando, se conta 

história com clareza e coerência e se participa da atividade com interesse. 

 

O que fazer durante?  

Inicie um diálogo questionando a criança se ela sabe quem é o Papai Noel, continue 

perguntando se conhece as histórias dele e se gostaria de construir um para que possam 

brincar juntos e se divertir contando histórias de Natal.  

Na sequência, separe os materiais necessários e inicie a confecção auxiliando e 

participando deste momento com seu (a) filho (a), permita que ele pinte o rolinho de 

papel higiênico, cole algodão e tente desenhar os olhos, o nariz e a boca, o adulto deve 

participar como auxiliar. 

Lembre-se de elogiar as conquistas de seu (a) filho (a) e afirmar sua confiança nas 

capacidades dele (a), este é um fator importante para construção de identidade e para o 

desenvolvimento da criança. 

 

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/ 

*Será encaminhado um vídeo explicativo aos pais/responsáveis com intuito de nortear o 

desenvolvimento da atividade. 

 

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 

 


