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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

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

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 23/08/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade 09: Os meios de transportes. 

 

Objetivos específicos: 

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

compreender (EI02EO04);  

● Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente 

(EI01TS01);  

● Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades 

dos objetos (EI02ET01). 

 

Proposta pedagógica: 

Os meios de transportes são de extrema importância para movimentação das pessoas, 

mas também são utilizados para deslocar alimentos, animais, matérias-primas e muitas 

outras cargas. Possuem grande relevância para o desenvolvimento econômico das 

cidades e são classificados em: terrestre, aéreo e marítimo. 

Avião, carro, caminhão, navio, e entre tantos outros com suas diferentes características. 

Você conhece algum? 

Então, que tal confeccionarmos um carrinho com reciclagem ou até mesmo um aviãozinho 

de papel? Usem a imaginação e divirtam-se. 

 

Materiais: 

- A escolha da família. 

 

Sugestões para as famílias: 
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Inicialmente realize uma breve conversa com a criança sobre os diferentes meios de 

transportes existentes no mundo. Neste momento, o adulto responsável pela proposta 

pedagógica poderá realizar sons com a própria boca, simbolizando cada transporte e 

incentivando que o pequeno o imite. 

Em seguida, convide-o para confeccionar um aviãozinho ou barquinho de papel, um 

carrinho com reciclagem etc. Escolham juntos àquele transporte que mais lhe agradem. 

Deixe que a criança manuseie livremente os materiais durante a confecção, descobrindo 

assim, novas possibilidades de criação. Após esse momento, aproveitem para brincarem 

juntos. 

 

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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