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BOM DIA... PAIS, RESPONSÁVEIS E QUERIDOS ALUNOS... 

Uma nova semana inicia – se...Esta é a última semana de nossa jornada de 

estudos…. Sei que este ano foi muito desafiador para todos...Estivemos distantes..., mas 

com muita dedicação e esforço de todos...  Juntos fomos mais fortes e não deixamos nossos 

pequenos sem atividades didáticas. 

Adorei todas as atividades que recebi. É muito bom ver a dedicação e o carinho que 

estão sendo realizadas. Quero deixar aqui registrado o meu MUITO OBRIGADO...para todos 

com muito carinho... 

Atenciosamente...prof. Rose Mari  

mailto:ceipingodeouro@yahoo.com


ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1ª ASSISTIR O VÍDEO COM A HISTÓRIA: O VERDADEIRO SIGNIFICADO DO NATAL 
 

 
2ª ASSISTIR O VÍDEO COM A HISTÓRIA: A ESTRELINHA E OS SINOS DE NATAL - 
VARAL DE HISTÓRIAS 
 
3ª ASSISTIR DANÇAR E CANTAR COM A MÚSICA: A HISTÓRIA DO PAPAI NOEL - 
MÚSICA DE NATAL 
 

4ª OUVIR E CANTAR: Músicas de Natal 2020 🎅 Melhores Canções Natalinas 2020! 

 

 
 
OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre as tradições natalinas, levando as crianças a 

respeitarem e valorizarem as diferenças; 

Despertar nas crianças o interesse em ouvir histórias narradas. O aluno ao final das 

atividades deverá ser capaz de saber que todas as crianças têm direitos, independente da 

nacionalidade ou condição socioeconômica, devendo viver sua infância plenamente. 

   Interessar – se pela musicalidade e incentivar o prazer de ouvir histórias.  Conhecer a 

história do Nascimento de Jesus; Compreender que todas as pessoas têm seu valor 

independente da classe social a que pertence; 

Conhecer a profissão do pai de Jesus, da mãe de Jesus, como era sua casa e onde 

e como eles viviam; Desenvolver a noção de espaço geográfico; Trabalhar as diferenças de 

nacionalidades; 

 

  

 HABILIDADES: (EI02EO01) Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 

com crianças e adultos. 

(EI02EO02) Demonstrar imagens positivas de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. 

(EI01OTSO2) Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos 

rascantes e tintas. 

(EI01OEO2) Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de 

músicas. 

(EI01OEO4) Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando – os, a pedido 

do adulto – leitor. 

(EI01OEO7) Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes 

portadores (livros, revistas, vídeos, CD, tablet etc.). 



 (EI03CG02) Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, 

escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir  

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. 

 

DESENVOLVIMENTO: "Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver 

meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com 

exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem." (Carlos Drummond de Andrade). 

 Para este mês no qual encerramos o ano letivo, propomos observar as crianças com 

olhar apurado, utilizando de vários recursos didáticos lúdicos, verificando o que cada um 

aprendeu dos conteúdos trabalhados durante o ano para compreendermos os avanços e os 

déficits que ainda precisam ser revistos com atividades específicas para concluirmos o ano 

letivo. 

 

1ª ASSISTIR O VÍDEO COM A HISTÓRIA: O VERDADEIRO SIGNIFICADO DO NATAL 
 

ACESSAR O LINK: https://www.youtube.com/watch?v=VBSz6l6gXxc&app=des 

 
2ª ASSISTIR O VÍDEO COM A HISTÓRIA: A ESTRELINHA E OS SINOS DE NATAL - 
VARAL DE HISTÓRIAS 
 
ACESSAR O LINK: https://www.youtube.com/watch?v=roMdxsMYAwM 

 

3ª ASSISTIR DANÇAR E CANTAR COM A MÚSICA: A HISTÓRIA DO PAPAI NOEL - 
MÚSICA DE NATAL 
 
ACESSAR O LINK: Kids 43 - A história do papai Noel - música de natal [clipe infantil] - YouTube 

4ª OUVIR E CANTAR: Músicas de Natal 2020 🎅 Melhores Canções Natalinas 2020! 

ACESSAR O LINK: Músicas de Natal 2020 🎅 Melhores Canções Natalinas 2020! - YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBSz6l6gXxc&app=des
https://www.youtube.com/watch?v=roMdxsMYAwM
https://www.youtube.com/watch?v=_eqbbu-Vtdg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=9zITsrQo0nk


SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 

 

1ª CONFECCIONAR UM PAPAI NOEL COM PINTURA 

NAS MÃOS.  (RETIRAR MATERIAL PARA CONFECÇÃO NO C.E.I) 

(MANDE FOTOS BEM LINDAS PARA A PROFESSORA) 

 

 

 

 

                                                  

 

2ª CONFECCIONAR O PINHEIRINHO DE NATAL COM 

DOBRADURA DE PAPEL. 

ACESSAR O LINK: 
https://br.pinterest.com/pin/369084131966875408/ 

(RETIRAR MATERIAL PARA CONFECÇÃO NO C.E.I) 

(MANDE FOTOS BEM LINDAS PARA A PROFESSORA) 

 

 

DESEJO À TODOS MARAVILHOSAS 

FÉRIAS... 

UM FELIZ NATAL... UM ANOS DE 2021 

ABENÇOADO... 

https://br.pinterest.com/pin/369084131966875408/

