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DIA DO TRABALHADOR- MOTORISTA 
 
Nessa semana de atividades sobre as profissões, vamos conhecer um pouco sobre a profissão 

motorista. É uma profissão muito importante, pois o trabalhador que a exerce, nos leva pelos 

lugares na cidade, para viagens longas de passeio, para visitar a vovó e o vovô etc. 

Ele tem que saber dirigir muito bem, ser muito habilidoso para nos levar em segurança no ônibus 

escolar, no ônibus circular ou de viagem. Alguns dirigem carros menores outros até caminhões 

muito grandes. 

 

Agora vamos dançar ao som da música “Motorista” do Patati e Patatá? 

https://youtu.be/USyp8NSQ6Fg 

 

A seguir, vamos construir nosso próprio ônibus ou carro? Você escolhe! 

Pegue uma caixa de papelão e uma tampa de panela ou algo circular parar ser o volante, com 

ajuda do papai e da mamãe desenhe as portas do ônibus ou carro e as janelinhas. Desenhe 

também alguns passageiros, faça de conta que você é o motorista e saia dirigindo pelo quintal de 

sua casa, se quiser desenhe uma pista bem sinuosa, cheia de curvas, para ficar mais emocionante 

e divertida a brincadeira. 

Essa atividade vai despertar a imaginação das crianças e ao mesmo tempo proporcionar muita 

diversão e interação com a família. 

Não esqueça de registrar o momento da atividade! 
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Atividade 

Vídeo da galinha pintadinha aprendendo os números de 1 a 5 

Estratégia: 

Assistir ao vídeo dando sequência e reforçando as atividades anteriores conduzir a criança   para o 
entendimento de como se faz a contagem de 1 a 5 através da associação de números e objetos 

Vídeo: https://youtu.be/0w2IRqrq-HE 

 

 

 


