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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 15/12/2020 

Título da Atividade: A árvore dos bons sentimentos.   

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras 

(EI01EO04); 

• Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades 

de manuseio de diferentes materiais e objetos (EI01CG05); 

• Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras 

formas de expressão (EI01EF06). 

 

Resumo: 

O natal é reflexão, é paz, é amor, é mudança, é amizade, é fé entre muitos outros significados. 

Natal é tempo de família, muitos risos e alegrias. É época de fraternidade e união. 

Portanto na atividade de hoje a criança juntamente com os pais ou responsável irão montar uma 

árvore de natal na parede com fita adesiva e a criança irá anexar no interio dela palavras que 

são desejadas no natal.  

 

Materiais: 

• Fita adesiva; 

• Folha sulfite ou cartolina; 

• Caneta ou canetinha. 

 

Espaços:  

Organize um espaço disponível que contenha uma parece lisa que permita a fixação das folhas 

com as palavras positivas escritas. 

 

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 ver o desenho da árvore na parede? Será que ela irá 

puxar a fita antes mesmode iniciar a atividade ou esperará o comando do adulto mediador?  

Perceba também se ao pegar o papel com a fita adesiva se a criança irá tenta tirar o adesivo 

antes de grudá-lo na árvore?   

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?  
Inicialmente faça com uma fita adesiva o formato de uma arvore de natal na parede, apresente 

para a criança explicando que vocês irão colocar no interior dela várias palavras positivas.  

Em seguida escreva palavras desejadas para o natal em folhas sulfites ou até mesmo em 

cartolinas, recorte-as e coloque fita atrás.  

Diga um nome por vez, solicitando que a criança a cole na árvore.  

 

 

 

 

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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