
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 

_______________________________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

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

Título da Atividade 11: Circuito divertido! 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das 

quais participa (EI01EO02); 

● Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

● Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais (EI01CG03). 

 

Proposta pedagógica: 

Atualmente o automóvel é um ícone da sociedade contemporânea, que é traduzido como 

meio de locomoção, que para algumas pessoas chega a ser uma extensão do próprio 

corpo. 

Hoje em dia são raras as famílias que não possuem carro e mais difícil ainda é uma rua 

que não passe carro durante o dia, sendo assim nesta atividade a proposta é transformar 

uma caixa de papelão em carro, que irá percorrer um circuito bem divertido. 

 

Materiais: 

- Caixa de papelão grande (que caiba a criança);  

- Almofadas ou travesseiros. 

 

Sugestões para as famílias: 

Leve a criança para um ambiente da casa em que seja mais espaçoso e apresente a caixa 

de papelão, dizendo que ela se transformará em um carro. Insira no interior da caixa 

algumas almofadas, para que o carro imaginário fique bem confortável.  
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Em seguida, o adulto responsável pela proposta pedagógica deverá convidar a criança 

para entrar dentro da caixa e assim, percorrer por todo o espaço disponível da casa, 

empurrando cuidadosamente o carro imaginário, realizando movimentos lentos e 

rápidos. Além disso, imite os sons que os carros reproduzem e cante durante este 

divertido percurso, pare nas esquinas dando uma buzinadinha sempre que possível.  

Aproveite esta atividade e divirta-se com seu pequeno! 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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

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

 
 

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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