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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Data: 04/12/2020 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Sala: Maternal II B 

Título da Atividades: Guirlanda de Natal. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 (EI02TS02) (EI02CG05) (EI03TS02). 

Resumo: 

A tradição de se usar as guirlandas surgiu em Roma, pois os romanos acreditam que 

presentear com um ramo de planta traz saúde, motivo pelo qual passaram a enrolar os mesmos 

em coroas, para desejar que todas as pessoas de uma mesma família tivessem saúde. A 

guirlanda é utilizada como enfeite de porta durante o período natalino, ela é um círculo 

entrelaçados feitos de galhos secos, folhagens, flores e pedrarias.  

Nesta atividade a criança juntamente com a família irá construir uma guirlanda de mãozinhas 

para enfeitar sua sala. 

          

 A interação da família com a criança é muito importante para o desenvolvimento desta 

atividade. 
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Preparação: 

Materiais: 

Folhas de papel, tinta guahe verde e vermelha, pincel, fita colorida, cola e tesoura. 

Atenção: Uso da tesoura exclusivo do adulto. 

O que fazer durante?   

1. Faça um círculo fraco com lápis na folha de papel, calcule o tamanho conforme o número 

de mãozinhas. 

2. Pinte a mão da criança e carimbe sobre o círculo várias vezes. Você pode fazer todas as 

mãos da mesma cor e na mesma direção (como na imagem abaixo) ou pode fazer as mãos 

com cores diferentes e também alternando suas posições. 

3. Deixe um pedaço na parte de cima sem carimbar as mãos. Esse será o espaço para colar um 

lindo laço para enfeitar. 

4. Após a tinta secar, recorte a folha de papel contornando as mãozinhas dentro e fora. 

5. Se preferir decore as mãozinhas com lantejoula, cola colorida ou purpurina. Deixe que a 

criança decore a guirlanda. 

6. Exponha a guirlanda em um espaço da casa para valorizar o trabalho da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp, que 

será nosso meio de comunicação neste período de suspensão das aulas.  

 

Link importante: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

Site da Base Nacional Comum Curricular: BNCC 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

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

 


