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(Segunda-feira, 20 de setembro de 2021) 
 
Olá, crianças e responsáveis! 

Nesta semana, nossa proposta será voltada a temática “Semana do Trânsito”.  
Trabalhar o trânsito na educação infantil é uma forma da criança aprender a 
respeitar as regras, desde a infância, percebendo o valor das normas sociais 
quanto a segurança individual e coletiva. Hoje, trabalharemos com um vídeo 
em animação sobre a semana do trânsito e com um desenho e pintura do 
semáforo. 
 
1º MOMENTO 
 
Inicialmente, assistiremos ao vídeo “Semana do trânsito - Vídeo aula com 

animações sobre a semana do trânsito”. 

 

Vídeo: Semana do trânsito - Vídeo aula com animações sobre a semana do 

trânsito - YouTube 

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


 

Após o vídeo, faça as seguintes perguntas para a criança: 

1. O que você aprendeu sobre o que significa trânsito? 

2. Quais as cores do semáforo e o significado de cada cor? 

3. A faixa de pedestre serve para quê? 

 

 

2º MOMENTO 

 

Agora, sugira para a criança desenhar o semáforo, em seu caderno, e pintar as 

cores do sinal de trânsito (VERMELHO - PARE, AMARELO - ATENÇÃO E 

VERDE - SIGA). Após o desenho e pintura, peça para a criança escrever as 

palavras das cores do semáforo ou recortar e colar as letrinhas formando as 

palavras. Abaixo, segue um desenho do semáforo, para as crianças que 

sentirem dificuldade em desenhar o sinal de trânsito. 

 



 

 

DEVOLUTIVA 

Se possível, registre por meio de fotografia, comentário (da fala da criança) ou 
vídeo, o momento de realização da atividade, e compartilhe conosco pela 
página do Facebook do grupo do Jardim I. 
 
Gratos pelo empenho e participação! 
Professores dos Jardins I: Alex e Gilmara. 
 

 


