
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 20/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSORES:  Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas.  

 

TEMA: SEMANA DO TRÂNSITO. 

 

Crianças educadas para o trânsito levam aprendizado para toda vida e influenciam, de 

forma construtiva, as pessoas com quem se relacionam. “Ensinar crianças o quanto antes 

sobre seus direitos, deveres e leis do trânsito contribui para a formação de cidadãos mais 

conscientes e responsáveis, na vida e nas ruas”. 

 

ROTINA: Estabelecer uma rotina é importante e necessário para o desenvolvimento da 

independência e autonomia infantil. Sendo assim segue nossa rotina. 

Contagem: responsáveis separem objetos (prendedor de roupas, lápis colorido, brinquedos, peças 

de montar...) em seguida solicite que à criança faça a contagem. 

 Escrita do nome próprio. 

Leitura do alfabeto e identificação das vogais. 

 

  ATIVIDADE: na atividade de hoje iremos realizar a leitura do poema abaixo e explicar para as 

crianças a importância dos cuidados na rua, principalmente no trânsito. Vocês de casa e aqui na 

escola também. Em seguida ofereçam um papel sulfite e lápis de cor para que cada criança 

expresse espontaneamente em forma de desenho como elas veem o trânsito em nossa cidade. 

 

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

usuário das vias públicas na condição de pedestre, condutor ou passageiro. 



MEU AUTOMÓVEL 

EU TENHO UM AUTOMÓVEL DIFERENTE 

QUE NÃO ASSUSTA BICHO NEM ATROPELA GENTE. 

UM AUTOMÓVEL QUE ESPERA NA SUA 

ATÉ A TARTARUGA ATRAVESSAR A RUA. 

 

UM AUTOMÓVEL QUE NÃO GANHA CORRIDA 

MAS NUNCA FEZ NINGUÉM PERDER A VIDA. 

 

UM AUTOMÓVEL QUE DURANTE A VIAGEM 

SEM PRESSA NENHUMA ADMIRA A PAISAGEM. 

 

UM AUTOMÓVEL QUE NÃO POLUI O AR. 

SUBAM NELE, CRIANÇAS: VAMOS PASSEAR. 

                                                               (José Paulo Paes) 

  

Envie-nos fotos no grupo da sala. 

 

 

 


