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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 25/11/2020  

Título da Atividade: Carrinho com rolo de papel higiênico! 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

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

dificuldades e desafios. (EI02EO02) 

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

se compreender. (EI02EO04) 

• Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

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

• Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao 

criar objetos tridimensionais. (EI02TS02) 

 

Resumo 

A nossa atividade remota de hoje, continua ligada ao subtema da semana, e será baseado 

na confecção de um carrinho com rolo de papel higiênico          ! 

“Todo brinquedo confeccionado com material reciclável tende a despertar nas crianças 

novos interesses, desenvolve grandiosamente a criatividade, mostrando as possibilidades 

de transformar objetos e a destreza manual na confecção dos brinquedos.” 

Pois bem, agora é hora de confeccionarmos um carrinho incrível! 
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Preparação 

Materiais: 

- Tesoura; 

- Rolo de papel higiênico; 

- Papelão (pode ser da caixa de sapato); 

- Tinta guache; 

 -Cola branca. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço da casa que seja aconchegante e que a criança se sinta à vontade. 

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, máximo. 

 

Registro da atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos para documentação e envie no grupo do WhatsApp 

de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

  

Observe atentamente: 

A criança consegue compreender a atividade proposta? Realiza as orientações advindas 

do adulto que acompanha a atividade? Desenvolve as suas habilidades manuais, 

adquirindo controle e comando no momento da pintura no rolo de papel higiênico. 

Explora os materiais variados, o rolo de papel higiênico, tinta guache, com possibilidade 

de manipulação. A criança reconhece e assimila o resultado de sua atividade com um 

carrinho? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- O adulto, fazendo uso do papelão (caixa de sapato), deverá realizar 5 recortes em 

formato de círculos, de aproximadamente 3 cm de diâmetro, (quatro deles serão 

para formar as rodas e um para ser o volante); 
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2- O adulto fará, ainda, um corte circular aproximadamente no meio do rolo de papel 

higiênico, para ser o compartimento do motorista; 

3- Agora, nas laterais do rolo, deverá fixar as quatro rodas com cola branca; 

4- Chegou o momento de fixar o volante em seu devido lugar, para isso, deverá ser 

feito um recorte retilíneo para o encaixe da peça; 

5- Depois de fixadas a peças recortadas, é hora de pintar o carrinho. Esse é o melhor 

momento para as crianças, que com o auxílio de um pincel ou com os dedinhos, 

deverão colorir todo o seu carrinho, com a cor de sua preferência.  

 

Feito isso, aguardem a secagem. 

 

*Toda a confecção do carrinho com rolo de papel higiênico será realizada com o auxílio 

de um adulto. 

 

Links importantes: 

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

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

• Objetivos desta atividade de acordo com a BNCC – Base Nacional Comum 

Curricular, disponível em:  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofin

al_site.pdf, a partir da pag.44. 

 

 

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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