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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva 

Turma: Maternal II B  Data:27/11/2020 

Título da Atividade: Passeando de ônibus pela cidade. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (EI02EO02); 

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

 Apropriar-se de gestos e movimentos de cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras 

(EI02CG01); 

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

movimentos e seguindo orientações (EI02CG03); 

 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). 

 

Resumo: 

O ônibus é de fundamental importância nas cidades, pois o mesmo é um meio de transporte 

público coletivo no qual várias pessoas são transportadas juntas em um mesmo veículo. 

Nesta atividade a criança irá observar imagens de ônibus e brincar juntamente com a família de 

passear pela cidade utilizando como recurso cadeiras para simular este meio de transporte. 

 

Materiais: 

Cadeiras e qualquer objeto que a família tiver em casa para simular um volante. 

 

Espaços: 

Preparar um local espaçoso, onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o 

que lhe está sendo passado ou mostrado como: quintal, varanda ou garagem.  
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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? Como a criança 

reage à participação da família no decorrer da atividade? Qual o movimento executado por ela 

durante a brincadeira? Consegue imitar o adulto? Compreende o que é um ônibus? Consegue 

diferenciar o ônibus de outros meios de transporte? 

 

O que fazer durante? 

1.Mostre as imagens de ônibus para criança e convide todas as pessoas da casa para participar.  

2.Questione a criança se ela conhece o ônibus? Que barulho o ônibus faz? Ele carrega muita 

gente? Vamos brincar de ônibus? 

3. Motive a criança para a brincadeira e organize as cadeiras como se fosse um ônibus, 

colocando-se à sua a frente, como se fosse o motorista. 

4. Segure um objeto que será o volante e comece o passeio dizendo: 

- Todos dentro do ônibus (a criança e os membros da família se assentam nas cadeiras). 

- O ônibus vai para a cidade (quem está no volante imita os sons do motor). 

- Nossa! Curva para a esquerda (todos inclinam o corpo para a esquerda). 

- Agora curva para a direita (todos se inclinam para a direita). 

- O sinal fechou (todos ficam parados). 

- O calçamento está ruim (ficam mexendo nas cadeiras). 

- Cachorrinho está atravessando a rua – imita o barulho de freio (todos inclinam o corpo para a 

frente) 

- Faixa de pedestre, tem gente atravessando a rua (ficam parados). 
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- Olha o sinal vermelho (param de novo). 

- Olha o sinal verde, podemos continuar. 

- Olha o túnel (todos se abaixam). 

OBSERVAÇÃO: Se não tiver cadeiras, todos poderão se sentar no chão formando duas filas. 

Se tiver poucas pessoas para participar utilize bonecos, ursos de pelúcia ou qualquer outro 

material para completar as cadeiras simulando serem os passageiros do ônibus. 
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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/ 

 

 

 

 

 

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

