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Título da atividade: Um carinho em formato de presente. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01); 

 Classificar objetos considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, 

forma, etc.) (EI02ET05). 

 

Resumo: 

Praticar atitudes de cuidado, carinho e partilha com o outro, que pode ser um familiar, 

um amigo ou até um desconhecido, aquece o coração e nos coloca em clima natalino. 

Nesta atividade, expressões artísticas poderão dar forma aos pensamentos positivos para 

que possam ser ferramentas para desejar o bem, com um gesto simbólico de construir 

um cartão de Natal, busca-se esquentar alguns corações por ai.  

 

Preparação 

Materiais: 

Poderão ser utilizados objetos riscantes (giz, lápis de cor, canetinhas), tinta, papéis, 

tecido, Eva, cola e o que mais a imaginação permitir para criar. 

 

Espaços: 

Os ambientes com boa iluminação e superfície plana seriam ideais para o 

desenvolvimento desta atividade. Indicam-se a sala ou a mesa na cozinha, porém, esteja 

à vontade para escolher o melhor espaço entre suas possibilidades. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança 

podendo ser alterado em diferentes casos. Sugerem-se 10 minutos. 

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança reconhece, nomeia e manuseia com habilidade os materiais para confecção, 

se compreende o intuito da atividade, se interage oralmente expressando suas 

preferência e opiniões e se demonstra interesse em participar. 

 

O que fazer durante?  

Inicie um diálogo para explicar de maneira breve à criança, que no Natal além dos 

presentes que podemos ganhar e dar as pessoas, também devemos desejar o bem para o 

próximo. Assim, proponha escolher alguém para presentear com um cartão natalino 

confeccionado pela família, com desenhos do bem que desejam a esta pessoa e palavras 

positivas para que o Natal dela seja especial. 

No decorrer da atividade, é importante que a família participe sem realizar pela criança, 

auxiliando no desenvolvimento com intuito de demonstrar interesse em interagir, para 

que não limite as capacidades da criança. 

 

Links importantes: 

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

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

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

*Será encaminhado um vídeo explicativo aos pais/responsáveis com intuito de nortear o 

desenvolvimento da atividade. 

 

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

 


