
 
ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO       

Nome do aluno:  Semana 27 

Professores: Jacqueline Data: 22/09/21 Turma: JD II 

Campos de Experiência: “Corpo, gestos e movimentos”   

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

TRÂNSITO 
 

Olá crianças! Olá famílias! 
Essa semana faremos atividades que envolva educação no trânsito. 
. 

PULANDO CONFORME A VOZ DE COMANDO 
 

Materiais necessários:  

- Um objeto com a cor verde (papel, pano, pote, brinquedo e etc...); 

- Um objeto com a cor amarela (papel, pano, pote, brinquedo e etc...); 

- Um objeto com a cor vermelha (papel, pano, pote, brinquedo e etc...); 

- Fita adesiva. 

 

Regras: 

Trabalharemos com as cores do semáforo, 

então fale para a criança a regras conforme as 

cores. 

 
Desenvolvimento: 

- Você colocará o objeto no chão conforme a 

imagem e dividirá os espaços no chão aonde 

a criança deve pular. 

 
 - Através da voz de comando do adulto, a criança deve pular lateralmente em direção a cor 

correspondente. 

Ex.: Falar PARE – a criança deve pular na cor vermelha. 

                ATENÇÃO - a criança deve pular na cor amarela. 

                SIGA - a criança deve pular na cor verde. 

 

Devolutiva: mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança 

realizou a atividade, a devolutiva conta presença.  

Boa aula! Até mais! 



 
ESCOLA MUNICIPAL SILVIO ROBERTO GRECCO       

Nome do aluno:  Semana 27 

Professores: Jacqueline Data: 24/09/21 Turma: JD II 

Campos de Experiência: “Corpo, gestos e movimentos” 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
TRÂNSITO 

 
Olá crianças! Olá famílias! 
Essa semana faremos atividades que envolva educação no trânsito. 
. 

DANÇANDO CONFORME AS CORES DO SEMÁFORO 
 

Materiais necessários:  

- Um objeto com a cor verde (papel, pano, pote, brinquedo e etc...); 

- Um objeto com a cor amarela (papel, pano, pote, brinquedo e etc...); 

- Um objeto com a cor vermelha (papel, pano, pote, brinquedo e etc...); 

- Música que a criança preferir. 

 

Regras: 

Trabalharemos com as cores do semáforo, então fale para a criança a regras conforme as 

cores. 

 

 
Desenvolvimento: 

 Você colocará a música e a criança irá dançar, conforme for acontecendo você mostra um 

objeto de uma das cores, então a criança tem que obedecer a regra (objeto amarelo: dançar 

lentamente), assim sucessivamente, você vai mostrando as outras cores e a criança segue a regra 

conforme seu comando. Assim a criança aprende brincando o significado das cores do semáforo 

no trânsito. 

Explicação da atividade: ATIVIDADE: BRINCADEIRA DO SEMÁFORO 

https://www.youtube.com/watch?v=Do5EffG-RcE 

Pode participar quantas pessoas quiserem, assim torna mais prazeroso para a criança.  

 

Devolutiva: mande uma foto ou um vídeo da atividade ou um breve relato de como a criança 

realizou a atividade, a devolutiva conta presença.  

Boa aula! Até mais! 

https://www.youtube.com/watch?v=Do5EffG-RcE

