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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I - A                    Data: 25/08/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 10: Dirigindo o meu ônibus. 

 

Objetivos específicos: 

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

das quais participa (EI01EO02); 

• 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). 

 

Proposta pedagógica:  

Os meios de transporte são extremamente importantes para a circulação de pessoas. 

Com eles podemos ir de um lugar para outro e levar objetos, animais e muitas outras 

coisas para um outro destino. 

Hoje em especial, de acordo com o nosso tema gerador desta semana que são eles, os 

meios de transporte, discorreremos sobre um meio de transporte coletivo muito popular 

entre nós, que será o ÔNIBUS! 

O ônibus, nada mais é que um grande veículo utilizado para o transporte coletivo de 

passageiros. Particularmente o ônibus chama muito a atenção dos nossos pequenos, por 

seu formato, cor e barulho, eles adoram. 

Deste modo, convido vocês crianças, para entrarem no mundo imaginário e criarem o 

seu próprio ônibus na casa de vocês. 

 

Materiais: 

- Cadeiras, bancos, almofadas. 
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Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a realização da proposta pedagógica, deverá 

incialmente falar um pouco do meio transporte que será abordado na proposta de hoje, o 

ônibus. Em seguida, convide a criança para reproduzir um ônibus, aí na casa de vocês. 

Este ônibus pode ser elaborado a partir do enfileiramento de cadeiras, bancos ou 

almofadas no chão. O primeiro lugar, será do motorista e consequentemente os demais 

serão dos passageiros. 

Para ilustrar e ficar ainda mais divertido, sugiro que coloque a canção “a roda do 

ônibus” para reproduzir, no decorrer da canção, o motorista e os passageiros vão 

dançando e encenando conforme os comandos da letra. 

O mundo do faz de conta é essencial em nossas vidas, principalmente quando pequenos, 

é muito rico e encantador, aproveitem ao máximo este momento. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

 

 

 

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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