
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professor:Franceli, Mirian, Marina, Geanne, Roseli, 
Renilda. 

Data: 17/05/2021 Turma: BI A 

Campo de Experiência: ESCUTA ,FALA , PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 
 

TEMA: MAIO AMARELO, RESPEITO E RESPOSÁBILIDADE NO TRÂNSITO 

ATIVIDADE: DONA FAIXA 

OBJETIVO: Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar. 
OLÁ, FAMÍLIAS 

Esta semana falaremos um pouquinho sobre o trânsito para nossas crianças, podemos pensar, não 

é muito cedo para falarmos disso?  Afinal crianças não são motoristas, mas isso de forma alguma as 

exclui como personagens do trânsito. Elas são pedestres, passageiras, o que reforça a importância 

de incluí-las no assunto. 

Ensinar crianças o quanto antes sobre seus direitos, deveres e leis do trânsito contribuem para a formação 

de cidadãos mais conscientes e responsáveis, na vida e nas ruas. 

VAMOS PARA NOSSA ATIVIDADE! 

Assistam ao vídeo que fala um pouquinho sobre o assunto:  

https://www.youtube.com/watch?v=DmlV2p8Ih80 , em seguida simulem que estão atravessando a rua 

com as crianças , desenhem uma faixa de pedestre no chão , atravessem com  eles  em cima da faixa, usem  

bonecos, ursos de pelúcia e outros brinquedos para atravessarem também. É importante salientar a 

importância do uso da cadeirinha para bebês, envie-nos uma foto dos nossos pequeninos em momento 

seguro de passeio ou na cadeirinha assistindo o vídeo acima. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmlV2p8Ih80


 
 

LETRA DA MÚSICA DONA FAIXA 

Ao sair de casa tome muito cuidado 

Ande pela calçada, não no meio da rua 

Preste atenção aos carros, motos e bicicletas 

Cada um deve ocupar o seu lugar 

Olhe de um lado, olhe do outro 

E só atravesse na faixa de pedestre 

Quando você for atravessar uma rua 

Fique bem ligado e sem distração 

Se o bonequinho verde estiver aceso 

Este é o sinal, você pode atravessar 

Se não tiver um sinal pra você passar 

Preste muito atenção à explicação 

Verde pra carros e motos você deve esperar 

Vermelho para eles, você pode atravessar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professor: Adriana, Andréia, Deise, Lucimar S., Lucimara, 
Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, Telma e Yolanda 

Data: 17/05/2021 Turma:  

BI-B e BI-C 

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

Tema: Respeito e Responsabilidade no Trânsito. 

 

Atividade: Aprendendo com a Dona Faixa. 

 

Olá famílias!!! 

Na atividade de hoje vamos aprender com a “Dona Faixa” sobre o Respeito e responsabilidade no 

trânsito. Vamos iniciar este tema seguindo orientações importantes para nossa segurança e 

também a dos outros. A “Dona Faixa” é uma ovelhinha que esta sempre alerta nas ruas para 

ensinar e conscientizar as pessoas e principalmente as crianças dos cuidados que devemos tomar 

no trânsito. Segue o link do vídeo abaixo.  Após as orientações converse com a criança sobre os 

cuidados ao andar nas ruas, sobre a necessidade de observar o semáforo e andar sempre na 

calçada e se for atravessar a rua que seja na faixa de segurança. 

https://www.youtube.com/watch?v=DmlV2p8Ih80 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmlV2p8Ih80

