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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 14/12/2020 

Título da Atividade: Andando na Rena do Papai Noel.   

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e 

desejos (EI01CG01); 

• Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02). 

 

Resumo: 

As Renas que são conhecidas nas histórias de Natal são um cervídeo de grande porte que habita 

em locais de frio extremo como em florestas boreais da Groenlândia, Escandinávia, Rússia, 

Alasca e Canadá.  Embora digamos que são criaturas mágicas, que voam, na verdade são 

animais de carne e osso e que não voam.  

Por isso a proposta de hoje será proporcionarmos para os nossos pequenos um delicioso passeio 

de Rena, onde o adulto mediador andará  de quatro pés no chão com a criança nas suas costas.  

 

Materiais: 

• Equipamnto para registrar o momento; 

 

Espaços:  

Organize um espaço disponível que contenha uma superfície plana para que o adulto mediador 

não se machuque ao andar de quatro pés. É essencial que no ambiente escolhido também não 

tenhas muitas mobílias para facilitar o percurso em que a Rena do Papai Noel irá passar.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  
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Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao se sentar nas costas do aldulto mediador? Será que 

ela irá gostar de sentir esta nova sensação ou demonstrará estranhamento?   

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Para que a criança se familiarize com a atividade inicialmente apresente algumas imagens 

das Renas do Papai Noel. 

Em seguida fique de quatro no chão convidado a criança para dar uma voltar de Rena pela 

casa.  

Durante o percurso converse com a criança sobre a função das renas dizendo: 

_Vamos ajudar o Papai Noel a entregar os presentes para todas as crianças! 

ATENÇÃO: Caso a criança não tenha tanto equilíbrio o adulto pode colocar a criança no 

colo de frente e assim simular os galopes das Renas.  

 

 

Link importante:  

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

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

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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