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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Data: 01 /12/2020 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Sala: Maternal II B 

Título da Atividades: Árvore de Natal. 

 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 (EI02EF01) (EI02EO04) (EI02CG05) (EI02EO03). 

Resumo: 

A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares das celebrações natalinas. Normalmente, 

a árvore de Natal pode ser um pinheiro ou mesmo artificial (feita de plástico e com várias 

cores diferentes). Seguindo a tradição, as famílias enfeitam a árvore com objetos que 

simbolizam o Natal, como bolas de várias cores, pinhos, neve artificial e luzes coloridas. 

Nesta atividade a criança irá ajudar a família a montar e enfeitar uma árvore de natal que tiver 

em casa, caso a família não tiver confeccionar com material reciclado de sua preferência. 
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ÁRVORES CONFECCIONADAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

    

                        Árvore de caixa de ovo                                     Árvore de garrafa pet           

          

                                    

   Árvore de rolo de papel higiênico vazia                        Árvore de mãozinhas da criança 

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

atividade. 

Preparação: 

Materiais:  

Árvore de natal, enfeites natalinos ou materiais recicláveis para confeccionar e materiais que a 

familia tiver em casa para decorar. 

 

Observação: Tesoura uso exclusivo do adulto. 
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O que fazer durante? 

Convide o pequeno para ajudar na montagem da árvore de natal. 

2. Se optar por confeccionar apenas auxilie a criança na construção da árvore. 

Observação: É muito importante a participação da criança durante a realização da atividade. 

 Segue algumas sugestões de imagens de árvores de natal confeccionadas com 

materiais recicláveis. 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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