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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 17/12/2020 

Título da Atividade: Fotos divertidas.  

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, 

brincadeira e descanso (EI01EO05); 

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

descobertas (EI01ET03). 

 

Resumo: 

O Natal é sinônimo de energia boa, amor e esperança. Não é à toa que os registros de fotos 

dessa época são tão puros e cheios de magia, ainda mais para bebês e crianças. As crianças 

valorizam o lúdico e geralmente vivenciam o Natal de uma forma muito diferente dos adultos, 

porque para elas “tudo é possível”. E porque não eternizar em fotos esse sentimento? 

Pensando nisso hoje nós iremos realizar um mini ensaio fotográfico natalino, onde o adulto 

mediador irá escolher um lugar bem aconchegante da casa para montar um cenário natalino e 

assim eternizar este lindo momento na vida da criança. Tenho certeza que daqui há alguns anos, 

ela vai adorar e se divertir revendo essas fotografias.  

 

Materiais: 

• Objetos que serão utilizados na decoração do ensaio forografico; 

• Equipamento para registrar este momento.  

 

Espaços:  

Organize um espaço disponível em sua casa que já contenha alguns enfeites natalinos. 

 É importante que o espaço seja amplo e que não apresente riscos para o bebê.  

 

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 cenário montado? Será que ela irá tentar tirar 

as decorações para brincar, ou irá se apaixonar pelo o que esta vendo? 

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?  

Monte o cenário em um ambiente que na qual, já tenha alguns objetos natalinos, para facilitar 

o processo de montagem. Utilize também as decorações que fizemos do decorrer deste mês, 

para que a criança perceba que ela também contribuiu com a decoração.  

Vista a criança de uma forma diferente do cotidiano dela, coloque o gorrinho de Papai Noel 

(se não tiver o gorrinho de pano, pode substituí-lo fazendo um de dobradura). Convide a 

criança para ver o local, fazendo um suspense.  

Durante o processo das fotos procure deixar a criança mais à vontade para que, esses 

momentos possam ser registrados de forma espontânea.  

Caso seja possível, revele pelo menos uma foto deste momento para que nos anos seguintes 

a criança possa relembrar deste delicioso momento em família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  

Como fazer o gorro do Papai Noel: https://www.youtube.com/watch?v=lLTgzpSbuXs 

 

 

 

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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