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 ATIVIDADE: CIRCUITO DO TRÂNSITO 

 

 Agora que as crianças já sabem que devemos respeitar as leis de trânsito, como ser um bom 

pedestre e um bom motorista, estamos propondo uma brincadeira de circuito. Escolha um lugar 

adequado e crie uma pista para a criança percorrer, forme no chão uma faixa de pedestres 

utilizando fita adesiva, giz, tiras de papel branco ou outro material disponível. A criança poderá 

utilizar a sua motoca, se tiver, ou improvisar um carro com caixa de papelão, bacia, etc. Crie uma 

pista com alguns obstáculos utilizando objetos como garrafa pet, baldes ou os próprios carrinhos 

de brinquedo, pois no trânsito é preciso saber desviar de obstáculos como buracos, carros 

estacionados, etc. Ao começar o circuito vá orientando a criança a parar na faixa de pedestres 

para as pessoas atravessarem, mostre o semáforo da aula de terça-feira e simule quando é 

PARE/ATENÇÃO/SIGA . Essa atividade ajuda no aprendizado das regras de trânsito como ter 

atenção, ter paciência e respeitar o próximo, respeitar a sinalização e ter atitudes corretas para 

evitar causas de acidentes. 

Aproveitem para se divertir em família. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                 

 



 
 

 

 

PROJETO LEITURA 

 

O incentivo á leitura é essencial para a educação infantil e para 

a boa formação de um indivíduo. A leitura tem o poder de 

transformar vidas, de influenciar atitudes, de promover a 

criatividade da criança, o aumento do domínio da linguagem, 

maior pensamento crítico e capacidade de argumentação. Ler 

para as crianças faz com que construam o hábito de ouvir e 

sentir prazer nas situações que envolvem a leitura. Torne esse 

momento agradável para toda família ao assistirem a história de 

hoje. 

 

                              Acesse o link   https://youtu.be/VrGxM0t04rM  
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