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Título da atividade: Compartilhando beleza. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, 

rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e 

propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01). 

 

Resumo: 

O tema natalino abre várias possibilidades de imaginar, criar, construir e compartilhar, 

buscando estimular estes aspectos nas crianças enfatizando a construção de sua 

identidade e prática da autonomia, vamos através desta atividade, propiciar momentos 

de criação e partilha de beleza com a exposição do trabalho em família com a 

comunidade. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será preciso utilizar CD’s, papelão, tinta, papéis diversos, barbante, cola ou fita, tecidos 

e tesoura (de uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços: 

Os espaços 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 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 autonomia ao escolher os materiais para confeccionar a 

decoração natalina, se reconhece e nomeia as cores e materiais, se manuseia os objetos 

para criação com habilidade sem demonstrar receio de diferentes texturas e se 

demonstra interesse em participar da atividade interagindo com os familiares. 

 

O que fazer durante?  

Disponibilize os materiais que estiverem disponíveis em sua residência e convide a 

criança para construir estrelas e bolinhas natalinas para serem utilizadas na decoração de 

alguma árvore que haja em frente a sua casa ou na sua rua. Converse com a criança 

enfatizando que gosta das criações dela e que poderiam ser admiradas e enfeitar também 

o bairro não só a casa de vocês, pergunte se ela considera esta uma boa ideia.  

Inicie o processo de criação, desenhando formatos de bolinhas natalinas e estrelas para 

que juntos possam colorir, colar papéis ou tecidos e tornar a magia do Natal 

compartilhável com todas as pessoas que passarem pela sua casa. 

Demonstre entusiasmo em partilhar momentos com seu (a) filho (a) essas memórias 

positivas auxiliam no processo de aprendizagem e desenvolvimento dele (a), por isso, 

seja ponte para novas experiências e conhecimentos. 

 

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/ 

*Serão encaminhadas ao grupo de comunicação virtual, imagens com opções de 

decorações para que possam servir de exemplo para o desenvolvimento desta 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 

 


