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   ATIVIDADE: ATRAVESSANDO A RUA NO RITMO CERTO!  

Olá famílias! 

Esta semana estamos trabalhando a temática: Maio Amarelo - RESPEITO E RESPONSABILIDADE NO 

TRÂNSITO daremos continuidade na sequência didática propondo atividades que favoreçam o ritmo e a 

autonomia das crianças. Que tal agora nos divertimos um pouco mais com uma música? 

1º Momento: Para realizar esta atividade o responsável deverá utilizar alguns objetos como: tampas, 

colheres, copos, pote com feijões dentro ou até o próprio corpo para acompanhar o ritmo da música (bater 

os pés, e bater palmas). 

2º Momento: O adulto acessará o link abaixo para a criança assistir o vídeo musical: “Como Atravessar a 

Rua | Eu Amo Aprender | Canções Educacionais | PlayKids”, onde ela acompanhará fazendo sons com os 

objetos ou partes do corpo (verso em vermelho música descrita abaixo). 

 https://www.youtube.com/watch?v=ER-moO7AVEc 

Atenção: Nas demais partes da música a criança irá fazer movimentos livres! 

3º Momento: Pedimos que registrem esse momento com fotos, vídeo ou até um relato sobre a atividade 

realizada e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp de sua turma. Esperamos que se divirtam e até a 

próxima atividade!  

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 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! 

https://www.youtube.com/watch?v=ER-moO7AVEc


 
 

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 para os dois lados eu faço assim também! 
 

 

 

 


