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GUARDA DE TRÂNSITO 

No trânsito, é muito importante saber as regras para a movimentação. Nesta atividade vamos 
tornar as crianças “guardinhas” por um dia. Decore bem o chapéu e deixe que a criança tome 
frente, revezando para que todos joguem. 

Recursos para a atividade: 

 Lápis de cor. 

 Elástico fino. 

 Apito. 

 Molde de chapéu de guarda 

 

Passo a passo para a atividade:  

1.Recorte o molde do chapéu de guarda para a criança.  

2.Peça para que ela pinte de azul e amarelo, respectivamente. 

3.Deixe que a criança decore o chapéu como preferir. 

 4.Corte um fio de elástico de aproximadamente 30cm. 

5.Amarre as extremidades do fio no chapéu.  

6.A criança que é o guarda, tem posse do apito. 

8.Forme uma fila com as outras pessoas de casa e deixe que o guarda as guie. 

9.Peça para que ele ou ela apite todas as vezes que mudarem o curso (por exemplo:Direita, 
Esquerda, Parar, etc.) 

 

Registre esta atividade e compartilhe com as professoras!! 
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ESCOLA MUNICIPAL: AMAURI DO NASCIMENTO 

NOME DO ALUNO: DATA  25/08/2021 SEMANA: 23 

PROFESSOR: Edith, Audrey, Edvânia, Kelsilene, Yara e Rozineide TURMA:BIIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Corpo, Gesto e Movimentos” 

Atividades 

Música do Curupira 

Estratégia:  

 Famílias, nossa atividade de hoje é conhecer um pouquinho desse personagem e divertir-se 
com ele o CURUPIRA. Comente com a criança sobre ele, que   também é uma figura do folclore brasileiro, 
tem seus cabelos vermelhos e pés virados para trás, tem como objetivo defender nossos animais e 
florestas... 

 Agora que tal!!!, assistir juntamente com a criança o vídeo “Música do Curupira"   e em seguida 
convidá-la para fazer os mesmos movimentos da música como no vídeo, dancem... cantem incentivem a 
criança. 

Humm...  irá ser muito divertido!!!  

 

Vídeo: https://youtu.be/z8_OpYASpvo 

 

 

 


