
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professor: Franceli, Mirian, Marina, Geanne, Roseli, Renilda. Data: 20/05/2021 Turma: BI A 
Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores E Formas. 

TEMA: MAIO AMARELO, RESPEITO E RESPOSÁBILIDADE NO TRÂNSITO. 

ATIVIDADE: IMITANDO O SOM DO CARRO 

Recursos: celular ou computador, carrinhos de brinquedo e o semáforo confeccionado na aula 

anterior. 

Olá, famílias! 

Na atividade anterior vocês confeccionaram um semáforo, inclua-o na atividade de hoje. Espalhe o 

semáforo e os carrinhos pelo espaço, onde a brincadeira possa acontecer tranquilamente e convide 

a criança para brincarem de carrinho, juntos. Em seguida, assista junto com a criança ao vídeo 

"Dirigindo O Meu Carro", da Xuxa, descrito no link abaixo. No decorrer da brincadeira, reproduza os 

sons do carro e da buzina, feitos no vídeo e peça para a criança tentar imitar. Divirtam-se! 

Essa atividade permite que a criança comece a explorar o próprio corpo no que diz respeito a tentar 

produzir sons com a boca. 

 

 

https://youtu.be/-yGoFKqJjTU 

 

 

https://youtu.be/-yGoFKqJjTU


 
Diringindo o meu carro (2x) 

Eu vou à praia 

Diringindo o meu carro 

Sinal vermelho, parou! 

Xuxa: Como é que faz a buzina, heim gente? 

Bi bi bi bi bi bi bi 

Então vamos cantar? 

Bi bi bi bi bi bi bi 

Sinal vermelho, parou! 

Xuxa: Como é que faz o barulho do limpador de para-brisa, gente? 

Xiu xiu xiu xiu 

Ih, que legal,vamos lá, agora! 

Xiu xiu xiu xiu 

Bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi 

Parou, sinal vermelho! 

Xuxa: Qual é o barulho do motor do carro,heim gente? 

Deixa eu ouvir 

Brum brum brum brum brum brum 

Ai que bonitinho, vamos lá? 

Brum brum brum brum brum brum 

Xiu xiu xiu xiu 

Bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi 

 

 

 

Compartilhe conosco vídeos ou fotos desse momento. 

 



 
                         ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS  

Nome do aluno:  Semana 11 

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

Data: 20/05/2021 Turma: BI-B e 
BI-C 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 

Tema: Respeito e Responsabilidade no Trânsito. 

Atividade: Nosso carrinho de caixa de leite. 

A educação no trânsito tem como objetivo formar o comportamento do cidadão enquanto usuário das vias 

públicas na condição de pedestre, condutor ou passageiro. 

Prepare um ambiente da casa com travesseiros ou almofadas e acolhedor para assistirem junto com a 

criança  ao vídeo do   Patati  Patatá:  Nosso Carrinho  https://youtu.be/uirRp22I6Cc 

Após confeccione junto com a criança um carrinho com caixa de leite 

Material necessário: Caixa de leite vazia, tampinhas de garrafas coloridas ou não, papeis ou imagens 

coloridas e tesoura. Lave e seque a sua caixa de leite para remover qualquer resíduo do líquido anterior. 

Coloque- a na posição horizontal e comece a desenhar onde deseja colocar as janelas do carro, a parte do 

motorista e corte os pedaços de papéis  coloridos. A partir dai é brincar de combinar cores, estilos e criar o 

carro dos sonhos, lembre-se de envolver a criança no processo de construção do brinquedo. 

Objetivo dessa atividade é que com caixinha de leite que, habitualmente, jogamos no lixo, pode render 

muitas coisas legais para nossas crianças. Reciclando, podemos oferecer-lhes brinquedos que exploram a 

criatividade, que favorecem o desenvolvimento cognitivo e motor e proporcionam o jogo simbólico. 

 

Não se esqueçam de registrar e compartilhar esse momento conosco! 

 

 

                                         

https://youtu.be/uirRp22I6Cc
https://www.google.com/search?sa=G&hl=pt_BR&tbs=simg:CAQSjAIJS5vLkGOWbFsagAILELCMpwgaOgo4CAQSFPoNvQuQNKIdgQvuNuIszw-ILrckGhrJumAkKLvKpRlMDx5dC4i6veTQ9utkfLQhiSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgRVVD_1kDAsQne3BCRqgAQogCgxwbGF5IHZlaGljbGXapYj2AwwKCi9tLzBoOGxoaGIKIwoPcHVzaCAmIHB1bGwgdG952qWI9gMMCgovbS8waDhtamY0ChwKCXRveSB0cmFpbtqliPYDCwoJL20vMDI5OW5kCh8KDGRpZS1jYXN0IHRvedqliPYDCwoJL20vMDR6Z2szChgKBXdhZ29u2qWI9gMLCgkvbS8wMjQyZ2QM&sxsrf=ALeKk02RzewG-AEICBLOdzTtfz56pv7-fg:1619542344787&q=brinquedos+feitos+com+caixa+de+leite&tbm=isch&ved=2ahUKEwjOh6Ox8Z7wAhWkGbkGHSNZC_kQwg4oAHoECAEQMg

