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Campos de Experiência: O eu, o outro e nós. 

Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!! Como viram esta semana, 

falamos sobre um assunto muito importante que é o trânsito. Onde temos que 

seguir algumas regrinhas para a nossa segurança e de todos. 

Atividade: Dirigindo meu carro 
 

Vocês irão precisar de alguns materiais para realizar esta atividade: uma caixa 

de papelão, fita adesiva ou fita crepe, papel preto ou tinta guache na cor preta, 

um elástico ou corda ou barbante. Em um local da sua casa, faça um trajeto ou 

circuito como se fosse uma rua ou avenida, marcando com fita adesiva ou fita 

crepe. Pegue uma caixa de papelão e decore para parecer um carro, faça 

círculos com o papel preto e cole na lateral da caixa  ou se preferir use a tinta 

guache pintando os círculos que serão as rodas do carro. Amarre um barbante 

ou corda na frente da caixa. Esse carro é parecido com o que foi feito na 

atividade da semana 24. 

Coloque a música ”Canção do carro” e faça o percurso puxando a sua criança 

dentro da caixa. Se quiser, pode deixa-la segurando algum objeto redondo, 

diga que será o volante do carro, que ela será o motorista e que irá seguir 

algumas regrinhas ao sair dirigindo o seu carro. Vá, juntamente, com sua 

criança imaginando o caminho que está seguindo e siga as leis de trânsito, 

pare no farol, pare na faixa, use a buzina. Assim, sua criança aprenderá que 

temos que ter respeito e segurança no trânsito. 

Segue o link da música: https://www.youtube.com/watch?v=kQ8vXLqgG6g 
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PROJETO LEITURA 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a 
imaginação, emoções, e sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje 
a dimensão da leitura infantil é muito mais ampla e importante, 
proporcionando um desenvolvimento social e emocional. 

 Para esta atividade sugerimos que preparem um lugar aconchegante 
silencioso. Depois de contar a história faça questionamentos sobre ela, se 
possível peça para a criança RECONTAR da maneira dela a história para 
você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e de 
interação familiar.  

             

Segue o link da história: https://youtu.be/VrGxM0t04rM 
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