
ESCOLA SEM MUROS: 
em casa também se aprende!

Educação Infantil – Berçário



• Campo de experiência: EO- O eu, o outro e o nós; 

• Habilidade desenvolvida: Entrar e sair de objetos e brinquedos, explorando 

as possibilidades do próprio corpo. 

• Objetivo: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas 

brincadeiras e interações das quais participa.



Brincar é uma das melhores coisas da vida, seja na infância ou na fase adulta,

então convidamos vocês para confeccionarem um carrinho de papelão. Para

isso separe uma caixa de papelão, na qual a criança consiga entrar, caso não

tenha, utilize outros tamanhos de caixa.

Deixe a criança explorar a caixa (entrar e sair), empurrar, colocar brinquedos

nela e assim por diante. Após a exploração da caixa, vocês podem começar a

confecção do carrinho. O primeiro passo é pegar uma caixa, você poderá fazer

a decoração que quiser junto com o bebê. Utilize materiais que tenha em casa,

você poderá fazer as rodinhas com papel cortado em formato de círculo ou com

cds velhos e pintar ou colar papel no carrinho para decoração.



Quando finalizar a decoração,  o carrinho estará pronto para a diversão!  Caso você 

tenha feito o carrinho em tamanho menor, coloque um fio de barbante (ou algo 

similar) para que a criança puxe e consiga movimentar o carrinho, mas se o carro 

foi confeccionado com uma caixa grande, deixe a criança entrar no “carro”, coloque 

a caixa em um piso liso ou com um tapetinho (ou pano) embaixo, para que a 

locomoção fique mais fácil, e empurre o seu pequeno de uma lado para outro. 

Será divertido!
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