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Ptojeto Para o Natal

1. Público alvo:
Crianças do Ensino Fundamental – 1º ano, 2º ano , 3º ano, 4º ano e 5º ano.
2. Duração:
Uma Semanas
3.Justificativa:
No mundo existem fatos tão especiais que devem ser lembrados. As pessoas marcam esses momentos com uma data. Por
isso, no dia 25 de dezembro comemora - se o Natal, com propósito de celebrar o Real Espírito de Natal.
4. Objetivos:
 Compreender a importância do Nascimento de Jesus para a humanidade.
 Incentivar o aluno a vivenciar o amor e o respeito pelas pessoas, valorizando a convivência familiar e com o
próximo.
 Conhecer os símbolos do natal;
5.

Atividades:

 Pesquisar sobre os símbolos de Natal (Estudo Histórico)
 Confeccionar cartões de natal (mensagens)
 Preparação de natal para necessitados (Natal Solidário)
 Montar cestas de natal para um asilo ou orfanato
 Teatro de Natal
6.

Metodologia:

 Discussão em sala de aula sobre o assunto;
 Aulas no laboratório de Informática;

7.

Desenvolvimento:

Dia da Semana
Segunda - Feira

8.

Atividade


Pesquisar sobre os símbolos
de Natal

 Levar as crinças para o
laboratório de informatica e
solicitar que eles pesquisem
sobre os simbolos do natal.
 Debatar em grupo o resultado
da pesquisa.
 Confecção de cartão de natal.

Terça – Feira



Confeccionar cartões de natal

Quarta - Feira



Preparação de natal para
necessitados

 Sair pelo bairro pedidno
alimentos para a montagem de
uma cesta para os mais
necessitados.

Quinta - Feira



Montar cestas de natal para
um asilo ou orfanato

 Montar e entgar as cesta de
natal para um asilo ou orfanato.

Sexta - Feira



Teatro de Natal

 Montagem do teatro de natal.

Recursos Materiais :

 Cartazes
 Cartões para confecção de um painel de natal
 Mensagens natalinas para os professores
 Material para montagem
 Material para cenário do teatro
9.

Desenvolvimento

Avaliação:

Acontecerá após a culminância do projeto

