
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Terça- feira, 24 de novembro de 2020  

Título da atividade: Dirigindo meu carro 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras (EI02EO06); 

- Desenvolver progressivamente habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais ( antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

No dia de hoje iremos falar sobre os carros, um transporte muito conhecido devido a sua 

popularidade, modelos e cores.  

E nossa atividade de hoje será a criação de um carro utilizando rolinho de papel 

higiênico, e desenvolvendo assim a coordenação motora, imaginação e percepção 

visual. 

No primeiro momento fale brevemente sobre os carros e suas características com as 

crianças, em seguida disponibilize um rolinho de papel higiênico e permita que a 

criança realize a pintura dele na cor que ela desejar, para finalizar um dos responsáveis 

deverá realizar o acabamento desse carrinho com as rodas e demais detalhes. 

Depois de pronto o responsável poderá desenhar no chão uma rua para que a criança 

possa passar com o carrinho criado. 

Obs. Estarei disponibilizando uma música para auxiliar durante a brincadeira. 



           

 

 

Preparação 

Materiais: 

- Rolinho de papel higiênico; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Tesoura (USO EXCLUSIVO DO ADULTO). 

 

Espaços:  

Sugiro que seja em um local espaçoso para que a criança tenha facilidade durante a 

execução e brincadeira. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Demonstrou interesse em construir o carro? 

- Soube falar alguma característica do carro? 

- Demonstrou interesse em brincar com o carrinho depois de pronto? 

 

O que fazer durante? 

- Mostre as imagens acima para as crianças; 

- Fale brevemente com a criança sobre os carros; 

- Auxilie-o na construção; 



- Faça a finalização desse carrinho para a criança; 

- Estimule a criança a passar com o carrinho pelo caminho desenhado no chão; 

- Estimule-o a brincar depois de pronto. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

Música para auxiliar durante a brincadeira: 

https://www.youtube.com/watch?v=-yGoFKqJjTU 

 

 

 

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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