
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA: 01/10/2021  SEMANA: 28  

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre 
as características e propriedades dos objetos (textura, massa, tamanho)  

SEMANA DO TRÂNSITO  

 
 

Atividade: Observando ruas e transportes da região.  

  

Recurso: Celular (tirar foto e gravar vídeo)  

  

Estratégia: O adulto responsável irá levar a criança para observar as ruas, os 

transportes, as placas que existam ao redor, pedir para que ele observe os 

tamanhos dos carros, caminhões, ônibus, bicicletas e motos, e as cores e 

formas. E depois a chegar em casa perguntar:  

• Qual o transporte que ela mais gostou de conhecer?  

• Com qual transporte ela passeia?  

• Qual transporte gostaria de ter para passear?  

  

Curiosidade sobre esta atividade:  

As crianças aprendem sobre o mundo a sua volta por meio das descobertas que 

fazem a partir de explorações e investigações, isso enriquece as interações, 

curiosidades e interesses.  

  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 01/10/2021 SEMANA:28 

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

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois). 

 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=zGMHQK4CS-g 
Os pequerruchos – A roda do ônibus (DVD dia de festa) 
 
Atividade: Certificado de motorista do ônibus  

 
Recurso: celular, tablet,  papelão ou sulfite, giz de cera.  
 
Estratégia: Vamos assistir o vídeo juntos, o adulto e a criança farão um lindo 
certificado de motorista do ônibus, demonstrando que aprenderam as regras de 
trânsito dessa semana tão importante para todos que utilizam algum meio de 
transporte para trabalhar ou na sua hora de lazer .   
 
Curiosidade sobre esta atividade: Nessa proposta vamos estimular as 
crianças a lateralidade e senso espacial, a reconhecer profissionais que 
trabalham no trânsito, explorar as atitudes de segurança positivas para os 
pedrestes e ocupantes do meio de transporte. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zGMHQK4CS-g

