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NOME DO ALUNO:  
    

ÁREA: Ciências da Sociedade. 

CONTEÚDOS: Noções de temporalidade, espaços físicos e sociais – Meios de transportes. 

OBJETIVOS: Perceber que a ocupação do espaço e sua transformação é resultado do processo dinâmico das relações 

humanas em diferentes tempos históricos 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Na última atividade de ciências da sociedade apresentamos para as 

crianças os meios de transporte e na atividade desta semana vamos relacionar a sua natureza: terrestres, aéreos e 

marítimos. Para esse início de conversa leia o texto abaixo e mostre as figuras para a criança. 

Os meios de transporte ajudam a deslocar pessoas e mercadorias por todo planeta. 

De acordo com o meio onde se movem, eles podem ser terrestres, aquáticos, aéreos e dutoviários. 

Vamos conhecer cada um deles? 

 
 

Meios de Transporte Terrestres 

Os primeiros meios de transporte terrestres eram utilizados com tração animal. São as carroças, carruagens e até 

trenós puxados por cães. 

Também existem aqueles que são movidos pelo esforço humano como as bicicletas e patinetes. 

Atualmente, os meios de transporte terrestres usam combustíveis e motores para serem mais velozes e resistentes. 

Como exemplo, temos os automóveis, trens, metrôs, ônibus, motos, etc. 

 
Pergunte para a criança qual desses meios de transporte já usou? 

 



Meios de Transporte Aquáticos 

Os meios de transporte aquáticos se movem pelas águas do mar, dos rios e lagoas, como os barcos, navios, canoas 

e lanchas. 

No Brasil, onde existem regiões cortadas por grandes rios, o transporte aquático é fundamental para o deslocamento 

de pessoas, produtos e animais. 

 
 

Meios de Transporte Aéreos 

O Transporte Aéreo é uma modalidade de transporte realizado pelo ar, através de veículos como os aviões, 

helicópteros, balões, dirigíveis, teleféricos, dentre outros. 

Esse tipo de transporte é utilizado para transportar cargas e pessoas. 

Os meios de transporte aéreos são os mais sofisticados e utilizados para cobrir grandes distância em um curto espaço 

de tempo.  

 
 

Meios de Transporte Dutoviários 

A palavra "duto" significa "tubo" e, por isso, os meios de transporte dutoviários são aqueles que utilizam tubos para 

levar produtos. São empregados especialmente na indústria para levar gás e óleo. 

Também são utilizados para levar água para as casas e indústrias. Da mesma forma são usados para conduzir o 

esgoto até as estações de tratamento. 

 
 

Para finalizar essa atividade ofereça a criança uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz 

de lousa, giz de cera etc.) para que possa criar um registro (desenho) do que ela entendeu sobre os meios de 

transporte e sua natureza. Como contribuição e intervenção, o adulto poderá explorar a imaginação da criança com 

perguntas como: Qual meio transporte você mais gosta?  Pergunte o que ela vai desenhar? Qual é a cor que 

utilizará para o registro? Traga referências, assim ajudará a criança a fazer assimilação entre as cores, deixando a 

atividade mais prazerosa. 
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ÁREA: Cultura Corporal  

CONTEÚDOS: Brincadeiras de destrezas e desafios corporais. 

OBJETIVOS: Buscar o domínio das próprias ações corporais aceitando desafiar-se corporalmente e buscando seus 

próprios níveis de destreza corporal  
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: A criança não nasce com o senso de equilíbrio formado. O equilíbrio é 

desenvolvido nos primeiros anos, por meio do processo normal de movimentação. Para os pequenos, “rápido” é 

mais fácil que “devagar”. É que, quando nosso corpo se move rápido, a física do impulso para frente encarrega-se 

do trabalho que deveria ser executado por nosso senso de equilíbrio. Quando nos movemos devagar, dependemos 

mais do equilíbrio para nos mantermos firmes, estáveis e de pé. O desafio para os pequenos está justamente aí. 

É perfeitamente normal e benéfico para as crianças movimentar-se com rapidez. Mas é importante, de vez em 

quando, tentar desacelerá-las. Ir rápido demais não permite ao cérebro tempo para pensar. Por outro lado, 

movimentar-se lentamente exige mais do cérebro, dando-lhe o tempo necessário para receber, analisar e guardar as 

informações sensoriais. Isso ajuda a construir o senso de equilíbrio do cérebro, ao mesmo tempo em que os 

movimentos se tornam mais refinados. Quando isso acontece, a criança está no caminho certo para um controle mais 

deliberado de seu corpo, conseguindo até mesmo ir mais devagar. 

Para nossa atividade temos duas sugestões para desacelerar e diminuir o ritmo.  

 

MUDE O MOVIMENTO: Sempre que você modifica um movimento usual, a criança tende automaticamente a 

desacelerar. Por exemplo, na transição entre a hora do lance e a hora da história, você pode pedir a seu filho que 

ande de lado até o sofá (ou onde quer que vocês costumem ler histórias). Aqui vão outras sugestões: andar de costas, 

andar sobre uma linha no chão, andar com uma almofada sobre a cabeça etc. 

 

TARTARUGA, TIGRE, ÁRVORE: Para desenvolver em seu filho o senso de autocontrole, experimente alternar as 

velocidades. Por exemplo, quando você disser “tartaruga”, ele deve andar muito, muito devagar. Quando disser 

“tigre”, ele deve andar bem rápido. E, quando você disser “árvore”, ele deve esticar seus “ramos” (braços) e ficar 

parado como uma árvore. No começo, emita os comandos em um ritmo previsível. Assim que seu filho pegar o jeito, 

mude para um ritmo mais aleatório. Não se esqueça de mudar a sequência — assim eles terão de ouvir com atenção. 

 

TREINANDO DESTREZA: Selecione atividades que exijam destreza e movimentos precisos. Por exemplo, levar 

uma bolinha de pingue-pongue em uma colher de um lado ao outro do quintal ou da sala. 

 

 
Para registrar esse momento de entretenimento após a brincadeira de explorar vários movimentos entregue a criança 

uma folha e qualquer riscador que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa 

reproduzir no papel o que mais gostou de fazer e assim desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 

adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.  
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ÁREA: Arte literária  

CONTEÚDOS:   Gêneros literários: poesias; Interpretação dos textos em roda de conversa e roda de reconto oral.  

OBJETIVOS:    Explorar os elementos de magia da literatura infantil apresentando-os de forma que privilegie a 

vinculação ativa das crianças com a produção literária  

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Para nossa atividade a sugestão é a leitura da poesia A Porta de Vinícius 

de Morais e depois iniciar uma conversa com a criança para verificar se ela ouve o texto e expressa oralmente alguma 

compreensão e ou interpretação, se relata fatos em sequência e consegue opinar sobres os mesmos.  

 

 
 

Para registrar esse momento de entretenimento após a conversa entregue a criança uma folha e qualquer riscador 

que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel a poesia que 

acabou de ouvir.    
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ÁREA: Artes visuais 

CONTEÚDOS:  Materialidade: matéria elementos da natureza – brincadeira com areia  

OBJETIVOS:  Explorar, experimentar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais, tradicionais ou 

alternativos, no fazer plástico – visual em propostas artísticas.   

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE: Nossa proposta é a brincadeira com areia, leve a criança até um parque 

para que ela possa desenvolver essa atividade. A areia desperta o interesse de crianças de qualquer contexto, das 

grandes cidades às comunidades rurais e indígenas. É fácil brincar com areia, bastam as mãos, para encher baldes, 

potes e formas, fazer comidinhas, planejar castelos e outras construções, favorecem aprendizados. 

São experiências que testam as possibilidades do material: resistência, consistência, formatação, temperatura, 

umidade e permanência do que é construído, provocando o simbólico com muitas possibilidades criativas. 

Constituem vivências de conceitos que só mais tarde poderão ser formalizados. 

 

 
 

 

Para registrar esse momento de entretenimento após a conversa entregue a criança uma folha e qualquer riscador 

que tiver em casa (lápis, carvão, giz de lousa, giz de cera, etc.) para que possa reproduzir no papel o que acabou de 

aprender.  

 

  

 

 

 

 


