
 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 
Nome do aluno:   Semana: 27 
Professor: Elaine N. Oliveira, Jacqueline M. Souza, 
Simone Martins S. Afonso, Valéria B. Fernandes. 

Data: 20/09 Turma: Berçário I 

Campo de experiência:   Traços, Sons, Cores e Formas. 

Objetivo de aprendizagem: (EI02TS02) Utilizar materiais variados com possibilidades de 
manipulação, explorando cores, texturas e formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. 
(EI01TS03) Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras 
cantadas, canções, músicas e melodias.    

 

 

 

Enfim nossa sexta chegou, espero que todos estejam bem e com saúde. 

Hoje para coroar a semana vocês irão ter a 1ª Carteira de Habilitação, vocês podem imprimir 

ou desenhar e colar a foto da criança. 

https://www.pragentemiuda.org/2010/09/minha-1-carteira-de-motorista.html 

 

https://www.pragentemiuda.org/2010/09/minha-1-carteira-de-motorista.html


Assistir o vídeo “Dirigindo meu carro”, e brincando muito, o importante é se divertir e ter 

desde pequeno a consciência que o trânsito é sério e vidas importam. 

 

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

 

Dirigindo Meu Carro (Driving In My Car) 

Xuxa 

Dirigindo meu carro 

Dirigindo meu carro 

Eu vou à praia dirigindo o meu carro 

Sinal vermelho, parou 

Como é que faz a buzina, hein, gente? 

(Bi, bi bi, bi, bi) então vamo cantar? 

Bi, bi bi, bi, bi 

Bi, bi, bi, bi, bi 

Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi 

Sinal vermelho, parou 

Como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisas, gente? 

(Xu, xu, xu, xu, xu) que legal vamos lá agora 

Xu, xu, xu, xu, xu 

Xu, xu, xu, xu, xu 

Xu, xu, xu, xu, xu, xu, xu, xu, xu, xu 

Bi, bi, bi, bi, bi 

Bi, bi, bi, bi, bi 

Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi 

Parou, sinal vermelho 

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


Qual é o barulho do motor do carro, gente? 

Deixa-me ouvir, deixa eu ouvir 

Vrum, vrum, vrum, vrum (ai que bonitinho, vamo lá) 

Vrum, vrum, vrum, vrum, vrum 

Vrum, vrum, vrum, vrum, vrum 

Vrum, vrum, vrum, vrum, vrum, vrum, vrum, vrum, vrum, vrum 

Xu, xu, xu, xu, xu 

Xu, xu, xu, xu, xu 

Xu, xu, xu, xu, xu, xu, xu, xu, xu, xu 

Bi, bi, bi, bi, bi 

Bi, bi, bi, bi, bi 

Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi 

Dirigindo meu carro 

Dirigindo meu carro 

Eu vou à praia dirigindo o meu carro 

Fonte: Musixmatch 

 


