
 

 

  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Dialogar com crianças e adultos, expressando seus 
desejos, necessidades, sentimentos e opiniões 

SEMANA DO TRÂNSITO 

 

Atividade: Encontrar os meios de transportes.  

 

Recurso: caixa de papelão, brinquedos (carrinhos, trenzinho, bicicletas, 

aviõezinhos, bolinhas, bonecas, barquinhos etc. 

Estratégia:  

Para abordar o assunto “transportes, trânsito”, é muito importante   partir dos 

conhecimentos prévios que as crianças têm, bem como aguçar suas hipóteses 

em relação ao assunto. Desta forma, faça alguns questionamentos às crianças.  

-Quais são os meios de transportes que elas conhecem? 

- Qual transporte anda sobre os trilhos? 

-Qual transporte temos em casa? 

- Para que servem os transportes? 

Depois peça para a criança procurar na caixa os brinquedos que ressignificam 

os transportes. 

Gravem um vídeo e poste no grupo mostrando a atividade da criança e ela 

dizendo os nomes de quais meios de transporte ela encontrou. 

A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento e crescimento.                    

Curiosidade sobre esta atividade: 

Identificar e reconhecer vários meios de transportes; desenvolver a atenção 

percepção e oralidade. 

Estimular as crianças, incentivando a curiosidade e o processo de descoberta, 

ampliação do vocabulário e a coordenação motora. 

 

 

 

 



    
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: Raquel, Marcely, Jacqueline, Merivania.  TURMA: 
Maternal B 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 

manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 

formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 

                                        
  

                                 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pG8vSFx48f0 

Semana do trânsito – Música sobre trânsito: Alô criança, vamos aprender! 

 
 Atividade:  O semáforo  

 

Recurso: celular, papelão ou papel, tinta, giz de cera. 

 

 

Estratégia: Após assistir o vídeo “Alô criança, vamos aprender!”, o adulto junto 

com a criança irá desenhar três círculos no papelão ou na folha, em seguida pintará a 

mão da criança com a tinta guache vermelha e colocará fazendo o carimbo dentro do 

círculo desenhado, repetir o mesmo com as tintas verde e amarela, fazendo um 

semáforo.  Caso não tenha a tinta, pode substituir por giz de cera, peça para o aluno 

pintar os círculos com a cor referente ao semáforo (verde, amarelo, azul). Não 

esqueçam de enviar uma foto ou vídeo! 

 

Curiosidade sobre esta atividade: A proposta é trabalhar a criatividade 

artística, coordenação motora, promover experiências nas quais as crianças 

observem e explorem diferentes tipos de materiais, descobrindo gradativamente 

suas características e propriedades. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pG8vSFx48f0

