
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: Camila, Dejanira, Lucirene, Marli, Priscila e Rosimayre. TURMA: 
Berçário 1- A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo 

nas brincadeiras e interações que participa. 

 

Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=Uhi0Mwwar_k 

Clip trânsito educativo 

Atividade:  Brincar de dirigir. 

Recursos: Celular, tablet, computador, tampas de panela ou potes de plástico. 

Estratégia: Inicia-se a atividade com a criança e o adulto assistindo ao vídeo “Clic 
Trânsito Educativo”. Após o responsável pega duas tampas de panela ou de um pote 
de plástico; mostra para criança e fala que vão brincar de dirigir, que a tampa será o 
volante do carro; então, cada um com sua tampa começam a “dirigir” pelos espaços da 
casa, quintal. Em alguns momentos o adulto para e fala: sinal verde; podemos seguir 
dirigindo, depois sinal amarelo; hora de prestarmos atenção, sinal vermelho; temos que 
parar, pare um pouquinho, em seguida dá mais uma paradinha e fala, olha a faixa de 
pedestre, vamos esperar a pessoa atravessar, entre uma parada e outra, faz-se o som 
da buzina” Bi,Bi”!  
Para ficar mais divertido esse momento, o adulto pode citar alguns lugares conhecidos 
pela família enquanto “dirige”, como por exemplo: olha o parquinho – a escolinha – o 
mercado – o posto de combustível, vamos abastecer e dá uma parada para “colocar o 
combustível”. E a brincadeira continua até cansarem. Bom divertimento! 
Para crianças bem pequenas, os responsáveis poderão realizar a atividade com elas no 
colo, utilizando a tampa e fazendo sons de carro como: Bumm! E o da buzina, Bi,Bi! 

Compartilhem esse momento conosco através de vídeos, fotos. Descrevam se 

a criança gostou, se foi um momento prazeroso ou se ela não demonstrou 

interesse pela atividade, a dificuldade. 

Curiosidades sobre esta atividade: No trânsito existem regras e leis, que 

devem ser cumpridas, para que haja organização e tudo funcione direitinho, 

quando as pessoas desrespeitam as regras é que acontecem os acidentes. Com 

essa atividade de brincar de dirigir a criança vai percebendo, e se 

conscientizando de como se comportar no trânsito, respeitando sua vida e a dos 

outros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uhi0Mwwar_k


 

 

 

 

    

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 29/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: Amanda, Jéssica, Neide, Shirlei , Silvana e Simone. TURMA: 
Berçário 1 B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Comunicar-se com outras pessoas usando 
movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.  

 
 

  
 

Atividade: Conhecendo os meios de transportes. 

 

Recurso: Brinquedos, lápis, giz ou caneta e uma folha de papel em branco. 

 

Estratégia: O adulto irá utilizar brinquedos, como um carrinho, bicicleta ou 

poderá desenhar os meios de transporte que estão na imagem acima em uma 

folha de papel, em seguida converse com a criança, dizendo que irão conhecer 

os meios de transportes e você irá mostrar os objetos (a bicicleta, carro e o 

ônibus) ou em forma de desenho. Neste momento mostre qual o meio de 

transporte é? Exemplo:  pergunte para a criança, o que é esse? Qual é o barulho 

que ele faz? Conte que a bicicleta, o carro e o ônibus são meios de transporte 

que te levam para visitar os lugares. Explique representando como anda de 

carro, como anda de bicicleta, use a imaginação e nos conte como foi. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é que a criança conheça através de objetos ou desenhos 

alguns meios de transportes, desenvolvendo a oralidade, através do diálogo com 

o adulto durante a atividade, apontando os objetos ou figuras. 

 

 


