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Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas 

 
Atividade: “Música da Xuxa – Atravessar a rua” 
 

O ensino do trânsito na Educação Infantil é essencial para garantir que desde muito cedo as 
crianças aprendam sobre regras e leis de trânsito. Pensando nisso, propomos que a família faça 
uma roda de conversa com a criança sobre o que é o trânsito e tudo o que aprendemos esta 
semana como: os cuidados ao atravessar a rua, as cores do semáforo, a faixa de pedestre e todo 
o contexto referente à sinalização.  
 

 
Materiais necessários: Celular, tablet, TV ou computador. 
 

 
Como fazer a atividade: Escolha um espaço grande e arejado, converse com a criança sobre o 
tema trabalhado na semana sobre o Trânsito. Em seguida use todos os objetos que foram 
confeccionados, como: o semáforo, a pista e o carrinho de caixa de papelão, caso não os tenha 
confeccionado não tem problema, use a criatividade e garanta o aprendizado e a diversão da 
criança. Disponibilizaremos o link e também a letra da música. 

 
https://youtu.be/jFg1l_bclrA 

 
LETRA DA MÚSICA - Atravessar a Rua - Xuxa 

 
Tem que parar, olhar o sinal 

Olhar para um lado e para o outro 
Tem que esperar, fechar o sinal, para atravessar 

 
A gente sempre sai para passear 

Mas preste atenção, quando atravessar! 
 

Tem que parar,  olhar o sinal 
Olhar para um lado e para o outro  

Tem que esperar, fechar o sinal, para atravessar 
 

A gente sempre sai pra passear 
Mas preste atenção quando atravessar 

 
Tem que parar olhar o sinal 

Olhar para um lado e para o outro 
Tem que esperar, fechar o sinal 

Para então, para então... Poder atravessar. 

https://youtu.be/jFg1l_bclrA
https://www.google.com/search?q=Xuxa&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCowMTVaxMoSUVqRCAAURd-DFAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjR2oqn0c7yAhXpDrkGHS2QBHUQMTAAegQIBhAD

