
    

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL IR. MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

NOME DO ALUNO: DATA: 21/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSORES:  Bárbara Nainá dos Anjos de Jesus e Marcia Gonzaga 

Braga Oliveira. 

TURMA:JD I 

A, B e C.  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 

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. 

Escrever o nome próprio. 

Leitura do alfabeto: Leia o alfabeto completo para a criança, e identifique as vogais.  

ATIVIDADE: hoje iremos confeccionar o cartaz “SEMÁFORO DO COMPORTAMENTO”. Crianças 

de casa e nós aqui na escola também. É necessário somente sulfite lápis de cor ou giz de cera, e 

um copo descartável para fazer os círculos. Solicite a criança que façam três círculos em um sulfite 

e pinte nas cores correspondente as do semáforo, em seguida façam as carinhas: TRISTE para o 

VERMELHO, SÉRIO para o AMARELO, e FELIZ para o VERDE. Recortem esses círculos e colem 

em um outro sulfite. Explique para a criança o quanto é importante seguirmos as regras para a 

segurança de todos, e que quando elas são desobedecidas muitas pessoas podem ficar tristes, 

ou muito sérios, e quando seguimos as regras todos ficam felizes assim como a carinha VERDE.  

Segue um modelo de cartaz.  



Semáforo (também conhecido popularmente como sinal, sinaleira e farol ou sinal 

luminoso) é um instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos e de pedestres 

ou peões nas grandes cidades em quase todo o mundo. 

 

 

 

 

 

Compartilhe conosco no grupo da sala. 


