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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 11/11/2020 

Título da Atividade: Embarque nesse carrossel. 

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

objetos, brinquedos (EI01EO03);  

• Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03); 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

 

Resumo: 

Continuando com o tema da “Festa do leite”, para as crianças não há nada mais divertido do 

que o parque de diversões e o show com atrações infantis, que oferece ainda mais brilho para 

este evento.  

Como um dos brinquedos que mais se destaca nestas festas é o carrossel, composto por vários 

cavalos que nos dão a impressão de estarem  cavalgando um atrás do outro, hoje nós iremos 

construir um lindo cavalo, utilizando garrafa pet, e em seguida cantaremos a música 

“Carrossel”, para representar os grandes shows que acontecem todos os dias da festa, que 

torna a festa ainda mais querida por todos as pessoas que a frequentam.   

Materiais: 

• Garrafa pet; 

• Barbante ou lã; 

• Papel;  

• Cola e tesoura (para uso exclusivo do adulto). 

 

Espaços:  

Como esta atividade envolverá a questão do movimento sugiro que ela aconteça em um 

ambiente amplo para que a criança possa se locomover sem se machucar.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 
Observe como será a reação da criança ao ver o cavalo a sua dsiposição, será que ela apresentará 

receio ou irá querer pegar para ver e explorar o mesmo? 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Com o cavalinho previamente pronto, apresente-o para a criança comparando com uma 

imagem de cavalo de um verdade, para que ela possa perceber de qual animal estamos 

falando, mostre quais são as principais características do cavalo, como é o som que ele 

reproduz e quais movimentos que ele realiza. Imitando-o. 

Em seguida coloque a música do carrossel, como este estivessem em um show. Convide a 

criança para dançar junto com o cavalo, com certeza será um momento muito divertido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

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

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

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

 

Música carrossel: 

https://www.youtube.com/watch?v=xki0mPaUG9s&list=PLB4OE01SVLfxLQeY_E_4pIie

2_s2AR5Jp 

 

 

 

 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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