
 
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana: 11 

Professores (as): Áquila, Simone, Solange, Andréia Modolo, 
Fátima, Vivian, Andréia Retta, Andréia Pedroso, Angélica, 
Fabiana, Gabriella, Gracielle, Suzana, Elaine, Fabiane, 
Roselene, Gerisvaldo, Kátia, Sandra Bispo. 

Data: 17/05/2021 Turma:  
Berçários II 
A/B/C 

Campo de Experiência: Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação. 

                                
Temáticas: As Cores / Maio Amarelo – Respeito e responsabilidade no Trânsito 

Atividade: Como Atravessar a Rua 
 

 
Olá Família! 

Desenvolvimento: Hoje iremos propor conhecimento e aprendizagem com as duas temáticas da semana, 
com as cores: vermelha e verde no semáforo de pedestres. 

Convide a criança para assistir ao vídeo – “Como Atravessar a Rua” / Eu amo aprender/ Canções 
Educacionais/ PlayKids. Durante o vídeo aproveite para falar das cores do semáforo de pedestres e 
o seu significado. Explore com a criança o assunto, fale dos cuidados que devemos ter na hora de 

atravessar a rua, como por exemplo: “Olhar para os dois lados com atenção, sempre segurar a mão 
de um adulto, respeitar os lugares com faixa de pedestres e semáforos”, abordando aspectos como 
segurança, respeito e socialização. E para finalizar, incentive a criança a relatar o que foi observado 

no vídeo. 

 
Link do vídeo: https://youtu.be/ER-moO7AVEc 

https://youtu.be/ER-moO7AVEc


 
 

Letra da música: Como atravessar a rua 
 
 

 
Com o tráfego você 

Tem que ficar ligado 

Olhar para os dois lados 

Pra ficar tudo bem 

Antes de atravessar a rua 

Tome muito cuidado 

Olhe para os dois lados 

Eu faço assim também 

Atravesse a rua do jeito correto 

Então faça isso no lugar certo 

Pra ter segurança ao atravessar 

A faixa de pedestres é o melhor lugar 

Quando a luz verde se acender 

Estará tudo bem você vai ver 

Mas se ficar vermelha tem que esperar 

Atenção você não pode atravessar 

Com o trafego você 

Tem que ficar ligado 

Olhar para os dois lados 

Pra ficar tudo bem 

Antes de atravessar a rua 

Tome muito cuidado 

Olhe para os dois lados 

 

Eu faço assim também 

Nunca atravesse a rua sozinho 

Mesmo se sua casa estiver pertinho 

Peça sempre para um adulto te ajudar 

Pra te dar a mão quando atravessar 

No meio da rua você não pode parar 

Continue andando e não vá devagar 

Fique certo que os carros viram você 

Então atravesse é o melhor a fazer 

Com o tráfego você 

Tem que ficar ligado 

Olhar para os dois lados 

Pra ficar tudo bem 

Somente atravesse a rua com muito cuidado 

Olhando pros dois lados 

Eu faço assim também 

Com o tráfego você 

Tem que ficar ligado 

Olhar para os dois lados 

Pra ficar tudo bem 

Agora é com você deixe sua turma saber 

Também vão aprender 

E fica tudo bem. 

 

Que tal nos mostrar esse momento tão rico de aprendizagens e descobertas? Ficaremos muito 

felizes em receber vídeos e/ou fotos através do nosso grupo no WhatsApp. 


