
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 27 

Professoras: Célia, Elaine, Helena, Maria, Renata, 
Tereza, Francisca, Goreti, Mirian, Najara, Rosângela 
e Luci Ana. 
 

Data: 21/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IA e 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Reserve um momento do dia mais adequado para sentar a mesa com a criança. Reúna os 

materiais: um rolo de papel higiênico, um papel colorido (pode ser papel de presente), cola e 

quatro rodelas de papelão do tamanho da moeda de 50 centavos. Use o papel colorido para 

encapar o rolo de papel higiênico, faça um recorte na parte de cima do rolo e peça para a criança 

ajudar colando as quatro rodas no carrinho. Espere secar.  Se preferir pode colocar um boneco 

para dirigir o carrinho. Deixe a criança brincar usando a sua imaginação, buzinando, parando no 

farol, estacionando etc. 

 

 

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 

 

 

 



 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 27 

Professoras: Adriana Serpa, Elisete, Viviane, Irani, 
Juliana Fortunato, Vanuza, Cristiane Narciso, Jahine, 
Roberta, Delzi, Valcicleide e Valdinéia  

Data: 21/09/2021. 
 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Na atividade de hoje iremos confeccionar um semáforo com os carimbos das mãos. Separe os 

seguintes materiais: três círculos de papel branco que pode ser sulfite, tinta guache nas cores 

vermelho, amarelo e verde, papel cartão de cor preto (pode ser papelão pintado de preto), cola 

branca. Carimbe a mão em um círculo na cor vermelho, depois em outro círculo na com amarelo, 

e no outro círculo na cor verde. Espere secar e quando estiver seco, monte o semáforo no papel 

cartão e deixar que a criança ajude na confecção. Iniciando pelo o círculo vermelho, amarelo e 

depois o verde. Finalize a atividade explicando sobre as cores e o que cada uma significa no 

semáforo. 

 

 
 

 

 

 

 

Observação: Não se esqueçam de compartilhar conosco através de foto, vídeo ou relatando 

como foi o momento da atividade. 


