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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA, CAROLINE TURMA: 
MATERNAL A 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua  
capacidade para enfrentar dificuldades e desafios. 

SEMANA DO TRÂNSITO 

 

LINK DA ATIVIDADE: https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA 

 Atravessar a rua (Xuxa) 

Atividade: Confeccionar um semáforo de papel. 

 

Recurso: smartv, celular, notebook, papeis, preto, vermelho, amarelo e verde, 

tesoura e cola. (podendo usar da criatividade e materiais disponíveis em casa 

exemplos; papeis pintados com tintas, giz, canetinhas ou lápis de cor, aproveitar 

retalhos de tecidos e papéis variados e rolos de papel higiênico para a confecção 

do semáforo). 

Estratégia:  

O adulto responsável, juntamente com a criança irão assistir ao vídeo: 

“Atravessar a rua” em seguida converse com a criança sobre os cuidados que 

deveremos ter ao andarmos na rua e de carro. Que é preciso prestar muita 

atenção ao atravessar a rua, onde estiver semáforo, respeitar a sinalização que 

as crianças devem sempre andar no banco de trás utilizando cadeirinha ou 

assento e os adultos e crianças sempre devem usar cinto de segurança para 

nossa proteção. Em seguida utilize dos recursos disponíveis em casa para 

confeccionar um semáforo, estimule a criança perguntando quais as cores do 

semáforo e o que cada uma represente.  

A participação das crianças nesta atividade é muito importante para seu 

desenvolvimento e conhecimento sobre o trânsito e segurança que precisamos 

ter.           

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é conhecer a sinalização de trânsito, trabalhar as 

cores, respeitar as regras básicas para o convívio social desenvolvendo 

confiança em sua capacidade de enfrentar desafios, além de trabalhar os 

movimentos das mãos ao criar sua produção artística. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA


 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 27/09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na 

interação com crianças e adultos. 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pPGSH2jnw7c 

Aprendendo sobre as placas de trânsito/ Educação infantil (mundo da tia Gê) 

 

Atividade: Aprendendo sobre placas de trânsito. 

Recurso: celular, tablet, computador. 

 

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo “Aprendendo sobre as 

placas de trânsito!”, e conversará com a criança sobre a importância de conhecer 

e respeitar as regras do trânsito priorizando a educação para a paz, a partir de 

exemplos positivos capazes de desenvolver esquemas de interação com os 

outros e com o meio: andar com cinto de segurança no veículo, atravessar na 

faixa de pedestre, respeitar o limite de velocidade e a sinalização. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A nossa proposta é estimular o respeito as 

regras de trânsito e a interação entre todos, pois a escola tem papel fundamental 

na ação educativa para o trânsito e o respeito as suas leis, é o espaço 

determinante de formação de cidadãos conscientes e críticos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pPGSH2jnw7c

