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(Quarta-feira, 22 de setembro de 2021) 

Olá, crianças e responsáveis! 

Daremos continuidade na temática “Semana do Trânsito”. Na aula de hoje, 

trabalharemos sobre as regras de segurança no trânsito, usando os acessórios 

adequados e obedecendo as regras de sinalizações. 

1º MOMENTO 

Assistiremos ao vídeo "Clubinho Honda - Segurança no Trânsito”. 

Vídeo: Clubinho Honda - Segurança no Trânsito - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks


 

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

 

1. Crianças e animais podem andar no banco da frente do carro? Por que 

não pode? 

2. Qual a cor do semáforo que indica que devemos parar? 

3. E a cor que devemos ter atenção que o sinal vai fechar? 

4. Qual a cor que indica que devemos seguir? 

 

2º MOMENTO 

Agora, convide a criança para realizar uma brincadeira sobre as regras de 

trânsito. Ela irá precisar de plaquinhas, em formatos de círculos (nas cores 

verde, amarelo e vermelho) e de uma tampa para ser o volante do carro 

durante a brincadeira. A criança irá brincar de motorista, e quando o 

responsável mostrar a plaquinha amarela, a criança olhará para os lados e 

reduzirá a velocidade; quando mostrar a plaquinha vermelha, a criança terá 

que parar; e quando mostrar a paquinha verde, ela retornará a brincar de 

motorista. Boa diversão! Abaixo, segue o vídeo com a descrição da brincadeira. 

Vídeo da brincadeira: DIA DO TRÂNSITO - BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QcgaQaRq9tA
https://www.youtube.com/watch?v=QcgaQaRq9tA


 
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. 

 


