
 

 

“Atividade Diversificada”- Sugestão para que o tempo de 

quarentena seja mais divertido. 

Data: 30/11/2020 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Sala: Maternal II B 

Título da Atividade: Músicas Natalinas. 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

 (EI02TS03) (EI02EF02) (EI02CG02) (EI02TS02).  

 

Resumo: 

Amanhã iniciaremos o mês de Dezembro e com ele, iremos nos aproximar cada vez 

mais de uma data muito especial que a chegada do natal. Nada melhor do que 

iniciarmos com música afinal, as músicas natalinas falam sobre o nascimento de Jesus, a 

fraternidade, o amor, a paz, entre outros. Muitas dessas músicas são conhecidas no 

mundo todo, tornando-se uma linguagem universal na época do natal, quando são 

pregados os bons sentimentos e as boas ações. 

Nesta atividade iremos coofecionar o gorro do Papai Noel e em seguida permitir que o 

clima de natal entre em nós, cantando e dançando diferentes músicas natalinas, como 

nossos pequenos. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Folha sulfite, giz de cera, lápis de cor vermelho para colorir e aparelho de som, TV ou 

outros materiais se necessário. 

 

 

 



O que fazer durante? 

1. Organize os materiais para fazer o gorro do Papai Noel. 

2. Axilie a criança na dobradura do gorro e em seguida deixe a colorir. 

3. Coloque a música de Natal para reproduzir ou cante oralmente respeitando a 

decisão da criança. 

4. Deixa a criança brincar e dançar livremente. 

Dica: É de suma importância estimular a criança no desenvolvimnto da sua 

autonomia. 

 

                   

     

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp, 

que será nosso meio de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: BNCC 

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

Músicas Natalinas: https://youtu.be/H2GW0X8AC30 

https://youtu.be/WFoez21EK9g 

https://youtu.be/7Qo3rqWEpOY 

https://youtu.be/PuT2yERy6Xc 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
https://youtu.be/7Qo3rqWEpOY


 

 

 

 

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 

 


