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               Atividades Pedagógicas em Casa 

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I A                         Data: 02/06/2020 

Título da Atividade: Passeando de carro 

 

Objetivo de desenvolvimento:   

*Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes 

acolhedores e desafiantes (EI01CG02);  

*Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e 

brincadeiras(EI01ET06); 

*Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO03).  

Esta brincadeira é super indicada para bebês nesta faixa etária, além de divertida ela 

trabalha a motricidade, interação e envolve questões de tempo e espaço.   

Resumo 
Hoje em dia são raras as famílias que não possuem carro e mais difícil ainda é uma rua 

que não passe carro durante o dia, sendo assim nesta atividade a proposta é transformar 

uma caixa de papelão em carro, que irá percorrer uma rua imaginária. 

 

Materiais:  

*Caixa de papelão grande (que caiba a criança);  

*Fita crepe ou giz (para marcar o chão);  

*Almofadas ou travesseiros. 

   

  

Espaço:  

Leve a criança para um lugar da casa em que seja mais espaçoso, pois essa atividade, 

permite a exploração do ambiente.  

 

Tempo sugerido:  

20 minutos 
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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. 

 

Observe atentamente:  

É importante observar se o bebe está confortável e seguro dentro da caixa, para que 

durante o percurso não aconteça nenhum tipo de acidente.  

 

O que fazer durante? 

Apresente a caixa como um carro, coloque alguma almofada, para que o carro fique bem 

confortável. Coloque a criança dentro e percorra por todo o espaço disponível.  

Realize movimentos lentos e rápidos, cante durante este percurso pare nas esquinas e dê 

uma buzinadinha.   

Aproveite esta atividade e divirta-se com seu bebê.  

 

 

 

 

 

 

 

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” (palavra cantada): https://www.youtube.com/watch?v=NuDfmKPLwfU
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