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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 16/12/2020 

Título da Atividade: Desembrulhando os presentes de natal.  

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

• Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de 

deslocamentos de si e dos objetos (EI01ET04);  

• Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre 

eles (EI01ET05). 

 

Resumo: 

Para muitos, especialmente para as crianças, Natal é sinônimo de presentes. Mas, como o hábito 

de trocar presentes surgiu? 

Bem, esse é um costume que se relaciona com os Reis Magos, os quais levaram a Jesus ouro, 

incenso e mirra, cada qual com um significado próprio: o ouro simboliza a realeza; o incenso, 

a divindade; e a mirra, os aspectos humanos de Jesus. 

Porém, a própria origem do Papai Noel também se relaciona com os presentes. 

Por isso hoje nós iremos embrubrar objetos que na qual a criança tenha maior interesse e 

convidá-la a desmbrulhar estes presentes.  

Além de ser uma brincdeira muito divertida por conta do suspense, ela contrubui com o 

desenvolvimento da corrdenação motora fina.  

 

Materiais: 

• Papel de presente; 

• Fita adesiva; 

• Objetos da preferência da criança. 

 

Espaços:  

Organize um espaço disponível que contenha uma superfície plana para o manuseio dos 

materiais e que atenda às necessidades da criança referentes à segurança e comodidade. 

 

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. 
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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.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ver o o presente embrulhado a sua disposição? Será 

que ela irá abri-lo imediatamente ou precisará ser incentivdada?  

Perceba também se ela irá demonstrar interessar pelo brinquedo que esta dentro do embrulho e 

se ela irá preferir brincar com a embalagem. 

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?  
Inicie a atividade dizendo que no natal é muito comum as pessoas receberem presentes. E 

que hoje apesar de não se natal a brincadeira será desembrulhar presentes.  

Apresente para a crianças os presentes previamente embalados, faça um suspense dizendo: 

_O que será que tem aqui dentro desta linda embalagem? E assim vai os apresentando um a 

um, até que todos estejam desembrulhados.  

Em seguida em entregue para que ela possa realizar suas experiencias e assim fazendo novas 

descobertas 

Observação: Embale no mínimo três objetos que a criança tenha maior interesse. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

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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