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2ª Atividade da semana- 16 de Março de 2021 

Atividade: Brincando de Maquinista de Trem 

Objetivo: A brincadeira de motorista possibilita a expressão corporal e apropriação do faz-de-

conta, imaginação e criatividade.  

Como fazer: Para realizar essa atividade vamos precisar de uma caixa de papelão e alguns objetos 

como almofadas, travesseiro, tapetes, vassoura, entre outros, que servirão como obstáculos para 

a construção do caminho que o trenzinho ira percorrer. Em um ambiente de sua preferência da 

casa acomode de forma aleatória os objetos formando uma trilha. Depois de pronto mostre para a 

criança como será a brincadeira colocando uma boneca (o) dentro da caixa e puxando pelo meio 

do caminho da trilha. Em seguida convide a criança para entrar na caixa e se achar necessário 

coloque algumas almofadas para maior segurança e comodidade dela (e). Ao puxar simule ser um 

trenzinho fazendo sons como “Piuí tic tac, piuí tic tac”. Incentive a criança a participar da brincadeira 

fazendo gestos de maquinista e imitando os sons da buzina.  
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Tema: Ribeirão Pires  

Atividade: Passeio na nossa cidade 

Essa brincadeira auxilia o desenvolvimento motor e corporal da criança desafiadas a testar suas 

próprias habilidades, promovendo também a percepção corporal em relação as suas capacidades 

de movimento. 

Desenvolvimento da atividade 

Em um espaço confortável, pegar um carrinho da preferência da criança e fazer no chão um circuito 

com fita adesiva, barbante ou giz de lousa. Em uma folha de sulfite fazer um desenho de um trem 

e uma igreja e com a fita adesiva colar dentro ou fora do circuito. Comente que são pontos turísticos 

da nossa cidade (a igreja do Pilar e estação de trem) e pedir para a criança fazer um passeio 

passando por eles. 

 

  

 


