
    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: Eliana, Emilene, Lucileide, Rúbia, Valéria. TURMA: 
Berçário 2A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano 
e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

 
 

 
 

 

Atividade: Passeio pelo Bairro. 

 
 

Recurso: Área externa de casa (rua). 

 

Estratégia: Por meio de um passeio a pé pelo bairro o adulto apresentará à 

criança as ruas próximas a sua residência, durante este passeio a criança 

poderá observar se a rua é ou não movimentada, se possui semáforos, placas 

de sinalização e faixa de pedestres e o adulto vai identificando as placas de 

sinalização falando para criança o que significa tal placa. 

Partilhar no grupo com fotos ou  relatando o que a criança conseguiu observar 

no passeio. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: O intuito desta vivência é conscientizar a 

criança sobre a que o trânsito existe para melhorar e organizar a passagem de 

pessoas e carros e veículos maiores, em via pública, ou seja, as ruas. Ao 

visitar e explorar locais públicos do bairro ou cidade é possível proporcionar 

novas aprendizagens por meio de orientações para conduzir as crianças nos 

diversos meios de locomoção/transporte, assim como identificá-los. 



 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 30/09/2021  SEMANA: 28 

PROFESSORAS: Bruna, Edna, Eliane, Maria Neusa, Mirian e Valdenice. TURMA: 
Berçário 2 B 

Objetivo de Aprendizagem: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação 
com crianças e adulltos. 

 

 

Link da Atividade: https://www.youtube.com/watch?v=dOTz5usDJHU  

“O TRÂNSITO MÚSICA 2021 EDUCATIVA Cores do semáforo Educação 
Infantil Trânsito” 

Atividade: Aprendendo o significado das cores do semáforo. 

 
Recurso: Vídeo, televisão, celular e objetos coloridos (copos, tampas, 
brinquedos, etc...) 

 
Estratégia:  
Durante está semana estaremos aprendendo sobre o trânsito e uma das 

coisas que iremos ver é o que significa cada cor do semáforo, então 

convide toda a família para juntos assistirem e cantarem com o vídeo “O 

trânsito música 2021 educativa cores do semáforo”, aprendendo sobre 

as cores e os cuidados que devemos ter, depois peça a criança para 

buscar objetos que tenham as cores do semáforo e conforme tragam 

pergunte que cor é e qual seu significado no semáforo para verificar se 

aprenderam o que lhe foi passado. Não se esqueçam de registrar para 

nos mostrar. 

 

Curiosidade sobre esta atividade:  

Reconhecer e diferenciar as cores do semáforo desenvolve a 
concentração, propicia a criança á visualização, exploração, contato e 
manuseio de diversos objetos que compõe o universo das cores, 
possibilitando a criança identificá-las. 

https://www.youtube.com/watch?v=dOTz5usDJHU


    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:30/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: Benilda, Eliane, Katia, Marisa. TURMA: 
Berçário 2 C 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, 
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).  

 

        
Link: https://youtu.be/ER-moO7AVEc  “Como atravessar a rua/ Eu amo 

aprender/ canções educativas 

 

Atividade: “Como atravessar a rua” 

Recurso: Vídeo musical, celular, computador, tablet. 

Estratégia: Reunir a família e junto com a criança assistir o vídeo musical 

“Como atravessar a rua/ Eu amo aprender/ canções educativas”, e se atentar 

para as dicas de trânsito. Após assistir o vídeo promover uma pequena 

conversa sobre os cuidados que se deve ter ao atravessar a rua e fazer 

perguntas como? Onde se deve atravessar a rua? Para qual lado olhar antes 

de atravessar a rua? A criança pode atravessar a rua sozinha?  Observe se a 

criança gostou da música sobre o trânsito.  Envie vídeo ou foto do momento da 

atividade. 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta da atividade é enriquecer e ampliar o vocabulário da criança 

formulando perguntas para a criança responder conforme o vídeo musical 

ensina, e estimular o uso dos conceitos básicos de tempo (agora, rápido), entre 

outros.    

 

 
 

https://youtu.be/ER-moO7AVEc

