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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, 
firmas e volume ao criar objetos tridimensionais. 

SEMANA DO TRÂNSITO 

         

LINK DA ATIVIDADE: https://youtu.be/kPI1FAALH0s  como trabalhar a semana 

nacional do trânsito(circuito) 

Atividade: Confeccionar e brincar com circuito de trânsito. 

 

Recurso: smartv, celular, notebook, papeis, preto, amarelo e branco, rolo de 

papel higiênico, um pedaço de papelão, lápis preto, lápis de cor, tinta, tesoura e 

cola. Se não tiver disponível os papéis nas cores solicitadas, pode colori-los com 

lápis de cor, giz de cera ou tinta. 

 

Estratégia:  

O adulto responsável irá assistir junto com a criança o vídeo: Como trabalhar a 

Semana Nacional do Transito, a seguir seguindo as instruções do vídeo, 

confeccionará junto com a criança um circuito de trânsito com estrada, faixa de 

pedestre e carrinho, após brincará com a criança ensinando a ela regras básicas 

de trânsito,  pode utilizar bonecos como pedestres e o semáforo da atividade 

anterior para simular  um trânsito mais realista, boa diversão e aprendizado. 

 

 Gravem um vídeo e poste no grupo da sala para que possamos analisar a 

aprendizagem da criança ao desenvolver esta atividade. 

            

 Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para esta atividade é utilizar materiais diversos para desenvolver 

brincadeiras lúdicas que auxiliem a criança a adquirir conhecimento sobre o 

trânsit 

https://youtu.be/kPI1FAALH0s


                 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

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

PROFESSOR: MARCELY, RAQUEL, JAQUELINE E MERIVANIA TURMA: 
MATERNAL B  

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por 
noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 

 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EdffX059pTQ 
O trânsito música educação infantil Elias Becky Educação infantil atividades 
online 2021 
 
Atividade: Circuito de trânsito  
 
Recurso: celular, tablet, semáforo confeccionado(terça-feira), papel ou papelão, 
giz de cera, tapete, mesa ou cadeira. 
 
Estratégia: Após assistir o vídeo o adulto fará para a criança um circuito com o 
semáforo confeccionado na atividade de terça – feira, faixa de pedestre, e placas 
( desenhe no papel ou papelão:        direta e        esquerda) indicando o caminho 
a seguir: 

• Colocará o semáfaro fixado na porta da sala para a cozinha, e colocará 
um tapete para simular uma faixa de pedestre, simulando situações do 
trânsito, o adulto dará os comandos paraos pequenos, por exemplo: 
atravessar a rua na faixa de pedrestre quando o semáforo estiver verde, 
parar quando estiver vermelho, virar para a direita ou esquerda quando 
passar pela mesa ou cadeira, explorando o ambiente pela ação, escuta e 
observação, experimentando e fazendo descobertas, com a orientação do 
adulto para um trânsito seguro. Faça um vídeo e compartilhe conosco no 
grupo. 

Curiosidade sobre esta atividade: Nossa proposta é explorar o ambiente 
interagindo com brinquedos e instrumentos relacionados ao trânsito, fazendo 
uma simulação do trajeto casa escola, trabalhando a coordenação motora, 
lateralidade e a atenção no trânsito identificando comportamentos que 
proporcionem segurança no trânsito e os comportamentos que proporcionem ou 
comprometem essa segurança. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EdffX059pTQ

