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                   ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

Professora: Elba Gabriela Bueno Gontijo Beluti 

Turma: Berçário I-A Data: 27/11/2020 

Título da Atividade: A roda do ônibus.  

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

canções, músicas e melodias (EI01TS03);   

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas (EI01EF02); 

• Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar 

(EI01EF05). 

 

Resumo: 

Um meio de transporte coletivo muito utilizado pela população da nossa cidade, são os ônibus 

que circulam diariamente, carregando pessoas de um lado para o outro, alguns utiliza-o para o 

ir ao trabalho, outros para passeio, ou até mesmo para irem à escola.   

Ao utilizar o transporte público, o cidadão contribui para a diminuição da poluição do ar e 

sonora, do consumo de combustíveis fósseis não-renováveis e para a melhoria da qualidade de 

vida urbana, uma vez que menos carros são utilizados para a locomoção de pessoas. Diz-se 

também de sistema em que uma pessoa (ou grupo) aluga um ônibus para determinado passeio, 

excursão e "lota-o" de pessoas, colegas para participarem desta viagem.  

Portanto hoje nós iremos realizar uma apresentação para nossos pequenos com a música “A 

roda do ônibus”, estimulando a participação deles em relação a realização dos gestos.  

 

Materiais: 

• Música: “A roda do onibus”; 

• Esquipamento para registrar este momento.  

 

Espaços:  

Sugiro que está atividade aconteça em um local em que seja do agrado da criança, desde que 

não apresente riscos.  

 

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. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carro


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 

 

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 ouvir a música e ver o adulto de sua referencia 

reproduzindo os gestos,  será que ela imitá-lo imediatamente ou terá que ser estimulada ?  

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?  

Antes iniciar esta atividade, ouça a música para criar maior familiaridade com a letra e assim 

poder cantar apresentando segurança. 

Apresente como são os ônibus que transitam por nossa cidade através de imagens que serão 

disponibizadas via WhatsApp.  

Comece a cantar a música realizando os gestos que são citadas nela, incentivando a criança 

e realizá-los junto com com você por meio da imitção.  

 

 

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 “A roda do ônibus”: https://www.youtube.com/watch?v=szqKMgkXpZw 

 

  

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 

 

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

