
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 
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Turma: Berçário I-A Data: 23/11/2020 

Título da Atividade: Passeio divertido. 

  

Objetivos 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).   

 

Resumo: 

Ultimamente em nossa cidade um dos veículos mais utilizados pelas pessoas acaba sendo o 

carro, mesmo que algumas famílias não o tenha, com certeza a criança ja passeou de carro 

com algum parente, vizinho entre outros.   

Pensando nisso hoje nós iremos brincar de andar de carro dentro de casa.  Convidando a 

criança para se sentar-se em um cobertor, e sendo arrastado pelo adulto mediador, por toda a 

casa como se estivessem dando um delicioso passeio.  

Esta atividade possibilita o ajustamento do corpo na posição sentada, pois, quando o cobertor 

é puxado, o bebê contrai a musculatura necessária para manter-se em equilíbrio. 

 

Materiais: 

• Cobertor; 

• Equipamento para registrar o momento. 

 

Espaços:  

Como a atividade será o bebê sendo arrastado, sugiro que ela aconteça em um ambiente onde o 

piso seja liso para facilitar o deslizamento.  

 

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. 

 

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.  



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 –2788 – 14300-000 – BATATAIS – SP 

Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao ser arrastada,  será que ela irá gostar? Observe 

também com vai ser o momento do término da atividade, será que ela querer continuar  ou saíra 

rapidamente, demonstrando não ter gostado da atividade.  

É funamental perceber como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita 

agitação, escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Coloque a criança sentada em cima do coberto e explique que ele irá se mover, como se 

fossem realizar um passeio de carro.  

Comece a arrastar a criança pelo espaço disponível, realizando os sons que geralmente os 

carros reproduzem como buzina, aceleração, barulho da seta, entre outros.   

 

 

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/ 

 

 

  

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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