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Atividades Pedagógicas em Casa  
 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti  

Turma: Berçário I A                         Data: 04/08/2020  

Título da Atividade: Oficina de carrinhos.  

 

Objetivo de desenvolvimento:   

* Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03);   

*Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente (EI01TS01); 

*Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03).  

 

Resumo 

Na maioria das vezes as pessoas do sexo masculinos acabam demonstrando maior 

interesse por carros, afinal eles acabam fazendo do carro, um espaço de conforto e 

sossego, descanso e de lazer.   

Pensando nisso hoje nós iremos vivenciar como se estivéssemos em ema oficina de 

carrinho, onde o adulto mediador irá confeccionar um carrinho e posteriormente 

incentivar a criança a reproduzir os sons que os carros emitem, como o pisca alerta, o 

acelerador, a buzina, entre outros.  

 

Materiais: 
● Materiais recicláveis que forem utilizar para construir o carrinho. 

 

Espaço:  
Para esta atividade não será necessário um lugar especifico desde que não apresente risco 

para o bebê.    

  

Tempo sugerido:   

20 minutos.  

 

Registro de atividades: 

Registre em fotografias e ou vídeos, em seguida, envie para o grupo de WhatsApp de 

comunicação neste período de suspensão de aulas. Este material servirá para a garantia 

do acompanhamento pedagógico.  
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Observe atentamente:  

Nesta atividade é importante observar se a criança está atenta a o que está sendo proposto. 

Caso a distração aconteça com frequência o adulto mediador deverá aumentar e a baixar 

o volume da voz, pois essa variação de som ajuda aumentar o interesse no ouvir e a 

participar. 

 

O que fazer durante:  

Inicialmente construa o carrinho se possível envolva a criança na confecção.  

Em seguida comece a brincar com a criança reproduzindo som que o carro emite, 

incentivando que através da imitação, possa ser realizada a reprodução.  

Para a brincadeira ficar ainda mais atrativa, monte uma pista utilizando folha sulfite para 

que o carrinho possa percorrer, sobre ela.   

Caso seja necessário, coloque a música “Vambora ta na hora” do grupo Palavra Cantada, 

pois esta música irá contribuir com a execução da atividade.  

 

 Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/   

Música “Vambora ta na hora”: https://www.youtube.com/watch?v=NuDfmKPLwfU 
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