
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 
 

Professora: Larissa Craco 

Sala: Berçário II - B 

Data: 27/11/2020  

Título da Atividade: “Meios de transportes terrestres!” 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar 

diversos ritmos de música. (EI02TS01) 

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias. (EI02TS03) 

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

sentimentos e opiniões. (EI02EF01) 

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

roda e textos poéticos. (EI02EF02) 

 

Resumo 

Sexta-feira, é o dia em que finalizaremos, com muito carinho e empenho, mais uma 

semana de atividades remota. 

No decorrer da semana, realizamos atividades como: a árvore do semáforo; o painel dos 

meios de transportes; o carrinho feito de rolo de papel higiênico, e um avião de papel. 

Hoje, para que possamos finalizar a semana de forma eficaz, convido vocês, famílias e 

crianças, a assistirem a um breve vídeo demonstrando os meios de transportes terrestres! 
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Preparação 

Materiais: 

- Dispositivo eletrônico. 

 

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 cria sons, com materiais e objetos, utiliza diferentes fontes sonoras no ambiente, 

a fim de acompanhar os sons dos meios de transportes terrestres, apresentados no vídeo? 

Dialoga com o adulto responsável por acompanhar a atividade, expressando os seus 

sentimentos e opiniões? Identifica e reconhece os sons emitidos pelos meios de 

transportes terrestres que são apresentados no vídeo? 

 

O que fazer durante a atividade? 

1- O adulto responsável por acompanhar a atividade, deverá convidar a criança a 

assistir ao vídeo publicado por mim aqui no grupo: “meios de transportes 

terrestres”; 

2- No decorrer do vídeo, é importante manter a interação com os pequenos, 

reproduzindo os sons emitidos pelos meios de transportes, e aproveitar o momento 

para adentrarem no mundo da imaginação, tornando-se a atividade proposta mais 

lúdica e prazerosa; 

3- Após a reprodução do vídeo, convide a criança para brincar com algum brinquedo 

que remeta a algum meio de transporte, simbolizando o aprendizado vivido. 



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

 

 

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; 

• Sugestão de vídeo: https://youtu.be/oEi7COjBrTk. 

 

 

 

 

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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