
Projeto Natal para a Educação Infantil 

JUSTIFICATIVA: 

O Natal é uma data muito importante do nosso calendário, que infelizmente foi se 

tornando pouco a pouco apenas um dia comercial, com estímulo a compra de roupas, 

calçados e presentes. Com isto, o verdadeiro sentido foi sendo, pouco a pouco, perdido, 

deixado de lado e era aí, exatamente que residia a beleza da festa, o espírito natalino. 

Natal é o nascimento de Jesus Cristo, e ele nasceu numa humilde manjedoura, apesar de 

ser o filho de Deus. É preciso resgatar, portanto, as origens reais desta data, 

conversando com os pequenos sobre perdão, amor ao próximo, fraternidade e 

humildade, dentre outros valores que vem sendo esquecidos. 

Dar e receber presentes, festejar é muito bom, porém, sem esquecer o real sentido da 

festa! 

A partir deste Projeto é possível proporcionar ao aluno uma série de atividades que 

resgatem o real significado do Natal e facilitem a construção de conhecimentos das 

tradições da festa de forma participativa, descontraída, buscando integrar diversas áreas 

e permitindo a livre criação, a interação e o diálogo, respeitando, porém, as diferenças 

individuais. 

OBJETIVOS: 

 Conhecer o significado e a origem do Natal, bem como seu verdadeiro sentido.  

 Estimular o respeito às crenças, símbolos e sentimentos individuais e a 

religiosidade de cada um.  

 Identificar os símbolos do Natal.  

 Desenvolver a linguagem oral. 

 Desenvolver o raciocínio e a criatividade. 

 Estimular a socialização. 

 Permitir a livre criação e o pensamento crítico. 

 Estimular o diálogo e a livre criação. 

DESENVOLVIMENTO: 

Cada professor poderá desenvolver com sua turma diversas atividades a partir do Tema 

proposto Natal, levando sempre em consideração que é preciso respeitar as diferenças e 

o pensamento de cada um, proporcionando momentos em que se possa ler e assistir 

vídeos a respeito, conversar, trocar idéias sobre o tema e desenvolver atividades 

diversas que sejam prazerosas e criativas. Uma caixa de correio pode ficar disponível 

para os cartões, bilhetes e cartinhas não somente para o Papai Noel, mas para que 

troquem entre si mensagens diversas. 

Sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas: 

 Texto informativo ou vídeo informativo a respeito desta data 

 Relatos de situações vividas em família; 

 Leitura de livros com a temática Natal (Pode ser feita na hora da rodinha) 



 Cartas ao Papai Noel ( Permitir que "escrevam" e ilustrem cartas e recadinhos, 

bilhetes ao Papai Noel, deixando uma caixa de correio na sala para que 

depositem ali sua correspondência. Conversar com eles, explicar que podemos 

desejar diversas coisas, como um mundo melhor para todos, amizade, amor no 

coração, saúde, paz, e não somente coisas materiais. 

 Músicas  

 Orações  

 Filmes  

 Artes diversas: recorte, colagem, pintura, etc. 

 Quebra-cabeças  

 Jogo da memória 

 Dramatização 

 Confecção de cartões  

 Painel coletivo  

 Produção de texto coletivo 

 Quadrinhas  

 Máscaras  

 Teatro de fantoches ou dedoches 

 Sequências para montar com histórias natalinas 

 Dobraduras 

 Brincadeiras 

Sugestões de Literatura: 

 O sonho de Natal, Patrícia Engel Secco 

 A semente do Nicolau um conto de Natal, Chico Alencar 

 O livro do Natal, José Jorge Letria 

 A história do Natal, Leon Baxter 

 O bolo de Natal, Elza Fiúza 

CULMINÂNCIA: 

 Dramatização do presépio.  

 Festa de despedida com “Amigo oculto”. 

 Festa de encerramento com a Chegada do Papai Noel. 

 Números musicais e distribuição de surpresa. 

Não deixe de ver: 

 Projeto Natal para Educação Infantil. 
 Projeto de Natal para Ensino Fundamental. 

 Projeto o verdadeiro espirito do natal. 

 Projeto Natal Noite Feliz. 
 Projeto de Natal para Series Iniciais. 

 

https://www.educacaoetransformacao.com.br/projeto-de-natal-para-educacao-infantil/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/projeto-de-natal-para-ensino-fundamental/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/projeto-o-verdadeiro-espirito-do-natal/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/projeto-natal-noite-feliz/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/projeto-de-natal-para-series-iniciais/

