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Título da atividade: Correio elegante. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Demonstrar atitudes de carinho e solidariedade na interação com crianças e 

adultos (EI02EO01); 

 Desenvolver progressivamente as 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). 

 

Resumo: 

Com a confecção de um cartão ou cartinha típico das festas juninas, chamado correio 

elegante, será possível levar amor às pessoas que sentimos carinho e que estão afastadas 

em decorrência do isolamento social. Capriche na confecção! 

 

Preparação 

Materiais: 

Com criatividade, disponibilize para a criança diversos materiais para desenhar, pintar, 

fazer colagens e a permita que ela escolha os que deseja utilizar. 

 

Espaços:  

Para a execução da atividade será preciso um ambiente bem iluminado que conte com 

superfície plana, pensando nisso, sugerem-se o chão da sala ou a mesa da cozinha. 

Esteja à vontade para escolher a melhor opção dentre 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, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 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 utiliza a linguagem oral para escolher os materiais que deseja utilizar, a 

pessoa a quem quer presentear e se fala o que desenha ou pinta. Dedique atenção à 

forma que ela segura os objetos riscantes ou faz a colagem, se demonstra segurança e 

firmeza. 

 

O que fazer durante?  

Inicie a atividade com uma conversa perguntando se a criança está sentindo saudades de 

alguém e se gostaria de fazer um presente. Estimule-a dizendo que você também quer 

preparar um cartão, disponibilize materiais que ela possa utilizar com autonomia e a 

permita imaginar o que deseja desenhar no correio elegante. Participe da confecção, 

porém apenas ajude, o cartão ficará muito mais especial se a própria criança tiver 

autonomia para pensar no que fazer e criar. 

A leve para colocar o presente na caixinha do correio da pessoa a quem escolheu para 

presentear, tomando os cuidados de higiene necessários à saúde. 

 

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 

 


