
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                               

                                       ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

          Professora: Raíne      Turma: Maternal I - A 

Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 

 

Título da atividade: Um gorro vermelho e alegria no ar. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 

combinando movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle 

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

forma etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo:  

A imaginação da infância perpassa por vários ideais de que o mágico existe! Que pena, 

que com a perda da pureza e dos olhinhos que brilham deixamos de acreditar que a 

solidariedade pode ter um gorro vermelho e risada engraçada. 

Neste sentido, de acreditar que a magia pode existir de diversas formas no nosso dia a 

dia, vamos iniciar esta semana de trabalho com o tema natalino, juntos no resgate da 

imaginação. 

 

Preparação 

Materiais: 

Será necessária a utilização de tinta, objetos riscantes (giz, lápis de cor, canetinhas), 

folhas de papel e uma ferramenta sonora para reproduzir canções natalinas. 

 

Espaços:  

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


Os espaços com boa iluminação e espaço sem móveis seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade. Indicam-se áreas externas como a garagem ou quintal, 

porém, estejam à vontade para escolher o melhor espaço entre suas possibilidades. 

 

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 demonstra interesse e atenção à letra da canção e ao movimentar o corpo no 

ritmo natalino, se interage oralmente expressando suas opiniões e nomeando os 

materiais, bem como a cor utilizada e se demonstra equilíbrio ao se movimentar. 

 

O que fazer durante?  

Prepare gorros seguindo o passo a passo do link abaixo, para utilizar como fantoches 

manuais. Mostre a confecção para a criança e questione, “De quem pode ser esse tipo de 

chapéu?”, instigue a curiosidade dela e posteriormente ligue o objeto ao bom velhinho.  

Proponha decorar o gorro com os materiais que tenham disponíveis em casa, permitindo 

que a criança escolha os que deseja utilizar e que manuseie com liberdade os objetos. 

Depois de prontos, proponha dançar e cantar as canções natalinas que serão 

encaminhadas ao grupo de comunicação virtual com alegria utilizando o gorro nas 

mãos, com desenho de rostinho parecido com o do Papai Noel. 

Participe com alegria destes momentos de construção de novas aprendizagens com seu 

(a) filho (a), eles são como depósito de memórias, sendo assim, proporcione bons 

momentos para que ele (a) guarde com carinho. 

 

* Um vídeo explicativo e outro do passo a passo da confecção do Origami, serão 

encaminhados aos pais/responsáveis por meio do grupo de comunicação virtual, bem 

como, canções natalinas para que a atividade seja realizada efetivamente. 

 

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/ 

Passo a passo para o Origami: https://youtu.be/lLTgzpSbuXs 

 

 

 

 

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 

 

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

