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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II A e B             Data: 27/08/2021 (sexta-feira) 

Título da Atividade: Brincando com os meios de transportes. 

 

Objetivos específicos: 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e 

adultos (EI02EO03); 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, 

no alto, embaixo, dentro, fora, etc., ao se envolver em brincadeiras e atividades 

de diferentes naturezas (EI02CG02); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

Há muitos tipos diferentes de meios de transporte que são extremamente importantes 

para a circulação de pessoas. Com eles podemos ir de um lugar para outro, levar 

objetos, animais e muitas outras coisas para outro destino. 

Para finalizar a semana a proposta de hoje é usar a criatividade e a imaginação 

utilizando meios de transportes de brinquedos como carros, aviões, motos, caminhões, 

tratores, entre outros para montar um circuito. 

Inicialmente reforce com a criança dialogando sobre os meios de transportes da sua 

realidade. Em seguida permita que a criança monte um circuito no chão fazendo uma 

pista. Cole fita no solo, do jeito que preferir, e a criança vai passando com o carrinho, 

moto ou qualquer outro meio de transporte de brinquedo em cima da pista. Se não 

tiver nenhum tipo de fita disponível pode usar a divisa do piso como pista. Ou pode 

fazer com giz no chão do quintal. Para a brincadeira ficar mais divertida, dos lados da 

pista coloque brinquedos de animais, bonequinhos, desenhe árvores, lagos e assim 

sucessivamente deixe a imaginação fluir. Incentive a criança a fazer o som com a 
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boca do motor do brinquedo que tiver utilizando. 

 

Materiais: 

- Brinquedos diversos de meios de transporte; 

- Materiais para fazer a pista caso for da escolha da família. 

 

Sugestões para as famílias: 

Como a atividade é para montar um circuito sobre meios de transportes a sugestão é que 

a brincadeira aconteça em um espaço amplo para a criança explorar e se divertir 

aprendendo. Caso não seja possível montar um circuito por ausência de brinquedos de 

meios de transportes, a família poderá improvisar uma caixa de papelão em que a 

criança possa entrar dentro e empurrar pelos espaços da casa como se fosse um carro ou 

montar o circuito desenhando em folhas de papel. Seja participativo instigando a 

criança durante a brincadeira e ajude-a caso for necessário. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

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

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

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

 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil
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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 

 
 


