
 
 

 

ROTEIRO DAS ATIVIDADES DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ Il 

SEMANA ___ - DE ____/____ À ____/____ 

 

Sr. Responsáveis,  

 

Segue abaixo o roteiro das atividades planejadas para o desenvolvimento ao 

longo da quinzena, há atividades que necessitam ser impressas, porém caso tenha 

alguma dificuldade nesse sentido, não precisa se preocupar, também estamos 

oferecendo sugestões de atividades que podem ser feitas sem qualquer impressão.  

Contamos com sua parceria para continuar estimulando o desenvolvimento 

das nossas crianças!  

 

Até a próxima semana. 

 

ROTEIRO DE DESENVOLVIMENTO 

 

BANCO DE SUGESTÕES:  

 

Literatura Recomendada: 

 

O boneco de neve que queria ir a escola 

https://pt.slideshare.net/mobile/esbordonhos/o-

bonecodenevequequeriairparaaescola-15804573 

 

 

Vídeos Recomendados:    

 

https://www.youtube.com/watch?v=kPhE1YSJ_to&feature=youtu.be (Pinheirinho de 

natal - varal de histórias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/mobile/esbordonhos/o-bonecodenevequequeriairparaaescola-15804573
https://pt.slideshare.net/mobile/esbordonhos/o-bonecodenevequequeriairparaaescola-15804573
https://www.youtube.com/watch?v=kPhE1YSJ_to&feature=youtu.be


1ª PROPOSTA: 

 

Qual o significado do Natal? Escrita do Cartão de Natal 

●  Vamos escrever um cartão de natal? Peça para um adulto recortar uma folha 

pela metade e escreva a frase: MEU PRESENTE DE NATAL. Faça um 

desenho bem bonito do que você deseja nesse dia tão bonito. Peça para um 

adulto te orientar na escrita da palavra que é o seu presente (Bola, pipa, 

boneco (a), carrinho). Solte a imaginação e enfeite do jeito que você achar 

melhor. Você pode usar glitter, tinta, papel colorido, etc. Ler a literatura 

recomendada. 

 

Sugestão: 

Vamos aproveitar o momento em família e levantar alguns questionamentos sobre o 

Natal com a criança. O que é o NATAL? O que comemoramos nesta data? Como 

sua família comemora o natal 

 

2ª PROPOSTA: 

 

Vamos montar nossa árvore natal de histórias?  

 

● O natal está chegando. Para comemorarmos em família e deixar tudo mais 

especial, sugerimos montar uma pinheirinho de natal - um varal de histórias. 

Veja o Link nos vídeos recomendamos e solte a imaginação! 

 

Sugestão:  

Que tal criar uma história de natal? Pense em quem participará da história e como 

será o começo, meio e fim da história. Peça para um adulto te ajudar a anotar a 

sequência de ações através de desenhos. Podem criar cartões com as imagens. 

Podem usar materiais diversos, como canetinha, purpurina, tintas, lápis de cor, giz 

de cera. O que importa mais é compartilhar sua história bem bonita com a sua 

família. 

 

 

3ª PROPOSTA: 

 

Jogo da garagem de trenós 

 

● Vamos brincar com os trenós do Papai Noel? Será bem divertido usar a 

imaginação e curtir essa experiência. Você pode confeccionar o seu próprio 

trenó com rolinho de papel higiênico e decorar a seu gosto.  



 

Sugestão:  

Primeiro decida quem vai iniciar o jogo. Joga-se o dado para ver que número vai 

cair para cima, e avançar na pista a mesma quantidade. Depois é a vez do segundo 

participante fazer a mesma coisa. Ganha quem entrar na garagem primeiro. Mas só 

acaba o jogo se o número que cair no dado for exatamente o que precisa para 

entrar na garagem.  

Exemplo; Note que o carrinho azul na foto acima está quase lá, mas falta 3 pistas 

para entrar, então só vai entrar se cair o número 3 no dado. 

 

Obs.: na imagem mostra apenas duas pistas para dois participantes. Mas você pode 

fazer mais pistas no total de pessoas que tem em casa para todos participarem 

juntos dessa brincadeira. 

         

 
 

Substituir o carrinho pelo trenó. 

 

 

4ª PROPOSTA: 

 

● Confecção de enfeites natalinos 

 

Sugestão: 

 

Que tal confeccionar enfeites natalinos para decorar a sua árvore de natal? É 

necessário soltar a imaginação. Peça para um responsável te ajudar.  



 

Será necessário palito de picolé, papelão, barbante e garrafa pet. Vamos te mostrar 

duas possibilidades de enfeites, um com palitos e outro com as garrafas. 

 

Árvore enfeite: Cole os palitos formando um triângulo. Coloque a base de papelão 

em formato de quadrado para dar a base. Corte uma estrela para enfeitar o topo da 

árvore. Use um barbante para servir como gancho.  

 

 
 

Enfeite com garrafa pet: Peça para um responsável corta a base de uma garrafa 

pet. Abre as bordas o máximo que puder. Pinte da sua cor preferida a parte interna 

da garrafa. Use um barbante para servir de gancho para colocar na árvore. Peça 

para um adulto usar cola quente na ponta da garrafa. 

 

 
 

 

5ª PROPOSTA: 

 

● Árvore Natalina Numérica 



 

Sugestão: 

 

Com o auxílio do responsável, recorte um triângulo em um papel verde e em 

seguida corte diversas tirinhas seguindo o formato desse triangulo.Com uma caneta 

escreva a sequência numérica de 1 a 10, começando da menor parte.  

 

Agora é só embaralhar as tirinhas e começar o desafio: montar a árvore seguindo a 

sequência numérica e ordenando as tiras da menor para a maior. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

6ª PROPOSTA: 

 

● Circuito das letras e números 

 

Com o auxílio do responsável, trace uma árvore no chão e em seguida recorte 

vários círculos em folha branca. Peça para o aluno colorir e escrever o alfabeto e 

numerais de 0 a 10. 

 

Sugestão: 

  

Com números : com os círculos confeccionados, montar a sequência numérica de 0 

a 10 iniciando da menor parte da árvore para a maior; 

 



Com letras e números:  O responsável irá espalhar os círculos confeccionados pela 

árvore, usando letras e números alternadamente. Em seguida, irá sinalizar o que a 

criança deverá recolher da árvore. Exemplo : Recolha apenas os numerais da 

árvore e deixe as letras ou vice e versa. Essa atividade explora a diferenciação de 

letras e numerais 

 

 
7ª PROPOSTA: 

 

● Jogo da árvore numérica 

 

Com uma folha branca, recorte um formato triangular e peça para o aluno pintar .Em 

seguida, escreva os numerais de 1 a 6 dentro desse triângulo, podendo repeti-los.  

 

Jogue o dado ,confira a quantidade que caiu  e em seguida procure na árvore o 

numeral relacionado à essa quantidade e marque com a tampinha. 

 



 
 

 

 

 

 

8ª PROPOSTA: 

 

● Hora de ir para a cozinha! Vamos preparar uns biscoitinhos de natal bem 

gostosos? 

 

Sugestão: com a ajuda de um responsável, separe os ingredientes e utilize a 

medida correta. Você vai ver que você consegue fazer uma gostosa receita para 

oferecer para a sua família. 

 

BISCOITO DE NATAL 

INGREDIENTES 

● 3 XÍCARAS E MEIA  DE FARINHA DE TRIGO 

● 1 COLHER DE FERMENTO 

● MEIA COLHER DE CHÁ DE SAL 

OBS: (PENEIRE ESTES INGREDIENTES JUNTOS) 

  

 BATA 



● 1 XÍCARA DE MANTEIGA 

● 1 XÍCARA E MEIA  DE AÇÚCAR 

● 2 OVOS 

● 2 COLHERES DE BAUNILHA 

AGORA AOS POUCOS ADICIONE OS INGREDIENTES PENEIRADOS. CUBRA A 

MASSA E DEIXE NA GELADEIRA POR 2 HORAS. FORRE AS ASSADEIRAS COM 

PAPEL MANTEIGA E ABRA A MASSA COM  UM ROLO NUMA ESPESSURA DE 5 

CENTÍMETROS E CORTE A MASSA COM FORMATO QUE DESEJAR PODE 

DECORAR COM AÇÚCAR COLORIDO. 

ASSE NO FORNO A 200 GRAUS POR 6 A 8 MINUTOS.  

 

MATERIAIS PARA SEMANA: 

● E.V.A; 

● Papel cartão; 

● Caneta marca CD; 

● Papelão; 

● Pistola para cola quente e bastões; 

● 1 dado; 

● Rolos de papel higiênico; 

● Folha de papel ou pedaço de papelão; 

● Garrafa pets; 

● Lápis, caneta, giz de cera ou canetinha; 

● Cola ou durex; 

● Tintas; 

● Palito de picolé; 

● Garrafa pet; 

● Tampinha de garrafa. 

 

 


