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TEMA: MAIO AMARELO - RESPEITO E RESPONSABILIDADE NO TRÂNSITO. 

ATIVIDADE: VAMOS APRENDER SOBRE TRÂNSITO BRINCANDO? 

Olá famílias! 

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

TRÂNSITO daremos continuidade na sequência didática propondo atividades que favoreçam desenvolver 

em nossos pequenos a imaginação, atenção, aprender a conviver, formar o comportamento de cidadão e 

respeitar regras. 

1º Momento: O adulto deverá realizar uma roda de conversa com a criança relembrando o significado de 

cada cor do semáforo e em seguida explicar que na atividade de hoje eles serão os motoristas. 

Observação: Utilizar Semáforo confeccionado na atividade anterior. 

 

2º Momento: Os responsáveis irão montar um circuito do trânsito conforme imagens abaixo, onde a 

criança deverá realizar o percurso passando por alguns obstáculos seguindo as orientações do adulto. 

Atenção: para realizar o percurso os responsáveis deverão utilizar o material que tiver disponível em casa. 

E para representar o volante a crianças poderá utilizar a tampa de um pote. 

 

3º Momento: O adulto dará as seguintes orientações a criança:  

- coloque o cinto de segurança; 

- agora siga em frente, o semáforo ficou amarelo (vá devagar); 

- agora ficou vermelho (pare) antes da faixa de pedestre; 

- ficou verde, siga em frente passe pelo túnel (passar embaixo da cadeira com lençol); 

- siga em frente, passe pela lombada e siga até seu destino. 

 Atenção para realizar o percurso a criança poderá utilizar bicicleta, motocas ou até mesmo o próprio 

corpo (usando o volante). 

 

 

 

 

 



 

                         

4º Momento: Como devolutiva sugerimos que tirem fotos, façam 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 

proxima atividade!  

 


