
Plano de Aula de Natal para Educação Infantil: Os 

Símbolos Natalinos 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

 Familiarizar-se com alguns dos símbolos natalinos como: bolas, vela, presépio, 

árvore de Natal, guirlanda etc. 

Duração das atividades 

2 aulas com diferentes momentos de 30 minutos cada 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

os símbolos natalinos: bolas, árvore de natal, papai noel, presépio, vela, guirlanda etc. 

Estratégias e recursos da aula 

Atividade 1-  Descobrir quais são os símbolos do Natal. 

1º Momento: O professor faz o levantamento com as crianças do que vemos no natal ou 

o que encontramos nesta festa. Faz uma lista dos símbolos do Natal e inicia a procura 

em revistas, internet e outros recursos. 

Cada símbolo encontrado coloca-se na caixa natalina e o professor em cada aula, 

solicita que as criança retirem um símbolo da caixa e o professor conta a história do 

mesmo.  

 

2º Momento: O professor propõe atividades relacionadas aos símbolos e as 

crianças confeccionam alguns. (bota, bolas, guirlanda, estrela, velas etc.) Depois usa os 

símbolos construídos para enfeitar a sala de aula.   

 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/?attachment_id=1986


Avaliação 

Avaliar se cada criança: 

 Participou das atividades propostas; 

 Reconheceu e nomeou alguns símbolos natalinos. 

Plano de Aula de Natal para Educação Infantil - 

Sugestões para o 2º Momento. 

 Guirlanda de Natal com Prato Descartável e Tiras de Papel. 

 Lembrancinha de Rena de EVA com pirulito para o Natal 

 Ideias Natalinas com moldes 

 Portas Decoradas para Natal 

 Mural de Arvore de Natal com Acróstico. 

 Ideias de Enfeites de Natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soescola.com/2017/11/guirlanda-de-natal-com-prato-descartavel.html
https://www.soescola.com/2017/11/lembrancinha-de-rena-de-eva-com-pirulito.html
https://www.soescola.com/2017/11/ideias-natalinas-com-moldes.html
https://www.soescola.com/2017/11/portas-decoradas-para-natal.html
https://www.soescola.com/2017/11/mural-de-arvore-de-natal-com-acrostico.html
https://www.soescola.com/2017/11/ideias-de-enfeites-de-natal.html


Plano de Aula de Natal para Educação Infantil - 

Moldes para imprimir 

Moldes de Estrelas de natal para imprimir: 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/?attachment_id=1987


Moldes de Papai Noel para imprimir: 

 

 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/?attachment_id=1988


Moldes de Renas para imprimir - Eva ou Feltro: 

 

 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/?attachment_id=1989


 

Moldes de Bonecos de Neve e Biscoito para imprimir 

 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/?attachment_id=1990

