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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B  Data: 26/11/2020 

Título da Atividade: Confecção de carrinho. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

opiniões (EI02EF01);  

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros 

sinais gráficos (EI02EF09);  

 Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e 

seguindo orientações (EI02CG03); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar,       

pintar, rasgar, (EI02CG05); 

 Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e 

textos poéticos (EI02EF02). 

 

Resumo: 

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 outro 

destino. 

Nesta atividade a criança com o auxílio da família irá confeccionar um carrinho de reciclagem 

para compreender que o automóvel é um dos meios de transporte mais utilizado, apesar da sua 

capacidade de transportar vários passageiros o mesmo é fundamentalmente utilizado como 

transporte individual. 

 

Preparação: 

Materiais: 

Um rolo de papel higiênico vazio, tinta guache, 4 tampinhas de garrafa, cola e materiais 
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riscantes se preferir. 

 

Espaços: 

Esse espaço deverá acolher a criança com aconchego e segurança, proporcionando possibilidades 

de movimentos amplos e expressivos.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e o 

envolvimento da criança. 

 

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: 

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

brinquedo que está confeccionando? De que maneira explora os materiais? Qual movimento 

realiza ao brincar com o carrinho? Faz o som do motor do carro com a boca? Empurra o carrinho? 

 

O que fazer durante? 

1. Separe os materiais com antecedência. 

2. Entregue o rolo de papel higiênico para criança pintar ou desenhar livremente. 

3. Após, ajude o pequeno a colar as tapinhas de garrafa pet para fazer as rodas, mas pode ser a 

tampinha que tiver em casa. É importante tomar cuidado com as tampinhas metálicas, elas 

podem cortar a mão, tirando isso pode ser qualquer tampinha. 

4. O adulto responsável pela atividade deverá recortar no meio do rolinho de papelão para 

poder levantar como se fosse o encosto do banco do carro. E está pronto o carrinho! 

5. Feito isso se a família tiver fita crepe, ou algum outro tipo de fita, podendo ser até fita 

isolante, durex colorido, é possível fazer uma pista no chão. Cole a fita no solo, do jeito que 

preferir, e a criança vai passando com o carrinho em cima da pista. Se não tiver nenhum tipo de 
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fita disponível pode usar a divisa do piso como pista. Ou pode fazer com giz no chão do quintal. 

6. Incentive a criança a fazer o som com a boca do motor do carrinho. 

 

 

       

 

Link importante:  

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

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

BNCC: hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

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

 


