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INTRODUÇÃO: 

O trânsito faz parte da vida das nossas crianças diariamente, seja para ir fazer 

compras com os pais, passear, ir ao médico, para a escola e tantas outras situações.  

Sendo assim, torna-se indispensável que elas conheçam e se conscientizem 

desde cedo sobre a importância de se respeitar as Leis de Trânsito e de segurança, tanto 

por parte dos motoristas quanto pelos pedestres, partindo de exemplos positivos. 

Assim como no trânsito, na nossa vida também temos regras, e se elas forem 

trabalhadas de forma lúdica na primeira infância, com certeza estaremos contribuindo para 

a formação de cidadãos conscientes e críticos, e que a partir daí respeite o espaço do outro 

em amplo sentido, não só no trânsito, mas na vida. 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: HISTÓRIA- RESPEITAR OS 

SINAIS DE TRÂNSITO É SINAL DE 

EDUCAÇÃO 

Procure realizar essa atividade no momento em que a criança não esteja entretida 

em nenhuma outra brincadeira, procure um lugar aconchegante e que não tenha nada que 

possa tirar o foco da história. 

Coloque o vídeo: Respeitar os sinais de trânsito é sinal de educação para a 

criança, ao finalizar peça que ela reconte o que se lembrar, deixe que ela fale o máximo 

possível, aproveite esse momento também para conversarem, procure saber o que ela 

entende sobre trânsito, meios de transporte e o guarda de trânsito. 
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Se caso ela tiver dificuldade, você pode ajudá-la fazendo algumas perguntas: 

  Por que Clarinha estava eufórica? 

 O que ela havia aprendido na escola?  

 Quais são as cores do semáforo? 

  Onde as pessoas devem atravessar a rua? 

 

Link do vídeo: https://youtu.be/l78BVOJcbJU                                        

 

 

 

 

 

Nos enviem a devolutiva através de vídeo ou mensagens de voz, para que possamos 

avaliar como a criança está desenvolvendo a sua fala e  compreensão textual através 

do reconto oral. 
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