
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 11 

Professor: Roseli, Geane, Renilda, Marina, Mirian, Franceli. Data: 21/05/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: Corpo, Gestos e Movimentos. 

TEMA: Maio Amarelo: Respeito e responsabilidade no trânsito. 
 

ATIVIDADE: Movimentando e Aprendendo.                                                                                                   
                                                      

Olá, famílias! 
  

   Vamos fazer uma atividade legal? Então, convide a criança para assistirem ao vídeo: Xuxa - 
Atravessar a rua, em seguida com as crianças que já andam o adulto irá fazer os gestos e movimentos 
corporais de acordo com a letra da música, para estimular que eles possam imitá-los. Já com as crianças 
que não andam poderá ser feito os mesmos movimentos com o objetivo que o acompanhem, através da 
percepção visual. 
                         Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA  
 

 
 
 

LETRA DA MÚSICA 
 

      Tem que parar 
      Olhar o sinal 

       Olhar para um lado 
    E para o outro 

 
Tem que esperar  

Fechar o sinal 
Para atravessar 

 
A gente sempre sai passear 

Mas preste atenção 
Quando atravessar 

 
Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA


 
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: 21/05/2021 Turma: BI-B e 

BI-C 

Campos de Experiência: O Eu, o a Outro e o Nós. 

Tema: Respeito e Responsabilidade no Trânsito. 

Atividade: O Semáforo 

Olá famílias!!! 

 Na atividade de hoje vamos aprender sobre as regras do trânsito!!! 

Sente-se com a criança e explique pra ela a importância de respeitar as regras do trânsito, mostre a 

imagem de um semáforo e diga o que cada cor representa, por exemplo: vermelho (pare), amarelo 

(atenção), e verde (siga). Depois, pegue vários papéis, giz de gera, lápis de cor, tinta guache (o que tiver em 

casa). E juntos façam o desenho de um semáforo. Em seguida, utilize o carrinho feito com caixa de leite ou 

um brinquedo da criança para simular situações no trânsito. 

 

Não se esqueça de registrar e compartilhar esse momento conosco! 

 

 

 


