
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professor: Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda e Roseli.  Data: 18/05/2021 Turma: BI A 

Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós. 

 
TEMA: Maio Amarelo: Respeito e responsabilidade no trânsito. 

ATIVIDADE: Carrinho de lençol 
Olá famílias! 

 
A atividade de hoje além de muito divertida é super fácil de fazer. Assista ao vídeo sobre o trânsito 

com a criança e depois coloque um lençol ou toalha esticada em um espaço no chão e sente a criança no 
meio ou deite-a em um travesseiro, logo após segure nas duas pontas e comece a puxá-lo pelo espaço 
escolhido para a brincadeira, neste momento fazendo sons de buzina. Estimule-a reproduzir sons com a 
boca como: 

Bi bi, vrum vrum... 
Esta atividade tem como objetivo trabalhar a imaginação, explorar espaços, materiais, objetos, 

brinquedos e possibilitar a socialização.  
 
              Link do vídeo https://youtu.be/EdffX059pTQ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/EdffX059pTQ


 
 
 

Letra da música: 
 

Sinal vermelho pare 
Amarelo atenção 

Sinal verde siga em frente 
Não ande na contramão 

 
Olha pra direita 

Olha pra esquerda 
Antes de atravessar a rua 

Observe bem as placas 
 

Elas vão te ajudar 
O trânsito assim 

Vai melhorar 
 
 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 11 

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

Data: 
18/05/2021 

Turma: B I 

B e C 

Campos de Experiência: Espaço, tempo, quantidade, relação e transformação.  

TEMA: Respeito e Responsabilidade no Trânsito 
 

ATIVIDADE: Passeio de ônibus 

Olá, família! 

Brincar de faz de conta é uma das maneiras da criança interpretar o mundo, expressar o que sente 
e reproduzir o que acontece na sua vida. As crianças podem usar um objeto para representar outro, como 
imaginar que uma tampa de panela é um volante de carro. 
 
- Que tal convidar a criança para fazer um passeio de ônibus? 
- Mas cadê o ônibus? 
  *Sugestão: Juntamente com a criança, monte um ônibus utilizando cadeiras, uma atrás da outra, pegue 
uma tampa de panela para ser o volante. 
- Quem será o motorista? 
- Quem será o (os) passageiro (os)? 
  *Podem até revezar, ora a criança, ora o adulto. 
 

Durante a brincadeira de faz de conta vamos perceber que a criança terá noção de espaço ao entrar 
e sair do ônibus, sentar e levantar da cadeira e também como aconteceu à transformação de alguns 
objetos em um ônibus. Essa brincadeira irá proporcionar momentos de aprendizagem com muita diversão 
e imaginação. 
 

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do whatsapp. 


