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Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. 

Atividade: Brincadeira de faz de conta no trânsito. 

Introdução: Do dia 18 a 25 de setembro comemora-se no Brasil anualmente a semana do trânsito.  Pode 

parecer uma coisa distante para a maioria das crianças abordar um tema como esse. Porém é algo que 

envolve o dia a dia do ser humano, o tempo todo vivenciamos essa realidade. Com a criança, no entanto 

não é diferente, ao sair de casa com seus pais se submete as leis do trânsito.   

Começar a conscientizar as crianças sobre essa questão envolvendo regras de trânsito significa contribuir 

desde cedo para que se aproprie desses cuidados e segurança. Dessa maneira a criança coloca em 

prática o exercício de cidadania. 

Em primeiro lugar vale ressaltar, as crianças prestam muito atenção ao exemplo dos pais. Portanto se 

atente de repente você é aquele (a) que desrespeita as leis do trânsito. Para trazer essa discussão às 

crianças, planejamos uma semana de atividades voltadas para ensinar regras e segurança. Por meio de 

atividades lúdicas e brincadeiras pretendemos conduzi-los a essa experiência. Porém contamos com você 

responsável para torná-las incríveis. Que tal viver na prática a experiência no trânsito? 

A atividade começa com a criança assistindo ao vídeo Mundo Bita e os condutores do futuro, cujo link 

estará no final desta atividade. Enquanto assiste, destaque as orientações importantes que chamou a 

atenção da criança. Você deve mediar esse momento, fazendo perguntas simples sobre o conteúdo do 

vídeo.Depois de assistirem prepare para brincar de "faz de conta no trânsito". Separe cadeiras, as 

mesmas devem ficar enfileiradas (duas fileiras), pegue uma tampa, ou outro objeto circular esse será o 

volante e inicie a brincadeira: fazendo de conta que está dirigindo e seguindo as regras do transito, como: 

Pare! Atenção! Siga! Imitar um carro no trânsito, com o corpo (rápido depressa) ora freando, acelerando, 

etc. Se preferir pode transformar o sofá em um carro. O importante é divertir! Deixe a imaginação fluir e as 

crianças aprenderem! Segue o link do vídeo: https://youtu.be/f8V_ZmOysNo  
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