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 Chegamos ao final de mais um tema e que tal relembrarmos o que vimos durante a 

semana em um teatrinho, pois é muito importante desde pequenos ensinarmos seus deveres, 

direitos e leis de trânsito, porque irá contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e 

responsáveis na vida e nas ruas, tornando também uma questão de cidadania e segurança. 

Vamos começar? 

 

 

Relembrem com as crianças cada situação de trânsito, que os carros devem parar no farol 

vermelho, seguir em frente no verde e amarelo é atenção, que o pedestre também tem de fazer o 

mesmo, atravessar quando o sinal para os carros estiver vermelho ou semáforo de pedestre 

estiver verde. Depois peçam para a criança demostrar tudo isso através do teatrinho, formem 

uma minipista com carrinhos, bonecos (que serão os pedestres) e o farol que confeccionaram em 

atividade anterior, agora é só começar a encenação. Incentivem a participação, de seu(a) filho(a) 

em tudo, permitindo que ele(a) expresse sua opinião, sentimento, emoção, dúvida e 

questionamento. 

 

 

 

 

 

Olá, tudo bem com você? 
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PROJETO LEITURA 

 

O projeto leitura trata-se de um momento muito importante, pois ao ler/ouvir para a criança 

faz com que desperte o interesse pela leitura, assim contribuindo também para o 

desenvolvimento da oralidade, faz de conta, atenção, memorização e estimula à imaginação e 

amplia seu conhecimento de mundo. A interação com a criança, também é muito importante para 

seu desenvolvimento. 

  Em um lugar bem gostoso e aconchegante reúna a família e coloque o vídeo para 

curtirem todos juntinhos, pois o projeto leitura sugere essa semana o vídeo “A menina que parou 

o trânsito”, assistam e conversem sobre o que acharam, o que aconteceu, estimulando assim 

com que a criança possa expressar seus sentimentos, opiniões, dúvidas, hipótese e descobertas 

ao relatar a história. 

 

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