
 

 

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: 23/09/2021 
 

Turma: 
Berçário I A e 
Berçário IB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 
 

Desenvolvimento da atividade: 

No primeiro momento da atividade a mamãe ou o responsável irá conversar com a criança 

falando sobre o trânsito, relembrando as atividades que já realizaram sobre o tema nos dias 

anteriores, após irá preparar um lugar aconchegante e em seguida, colocar o vídeo para a criança 

assistir. Repita quantas vezes a criança quiser e achar necessário, interaja com a criança no 

decorrer do vídeo, estimulando-a sobre o tema.   

Link: https://br.pinterest.com/pin/365143482266056082/ 

Após assistir ao vídeo vamos dançar? Neste segundo momento vamos ensinar as crianças a 

atravessar a rua de maneira divertida. Peçam para as crianças repetir a coreografia que se faz no 

vídeo, façam junto com eles. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA 

 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 
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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: 23/09/2021. 
 

Turma:  
Berçário IC e 
Berçário ID 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Nessa atividade vamos reforçar as cores que representam o semáforo: Vermelho, amarelo e 

verde. Separe os seguintes materiais: três potes de sorvete vazio ou caixa de sapatos ou 

qualquer outro objeto que tiver em casa. Também vamos precisar de bolinhas, brinquedos 

pequenos ou tampinhas de garrafa pet, nas cores: vermelho, amarelo e verde. Nos potes vamos 

colocar círculos que pode ser de papel colorido, pintado com tinta guache, nas cores do 

semáforo: Vermelho, amarelo e verde. Em outro recipiente colocar os objetos (bolinhas, 

brinquedos pequenos, tampinhas de garrafa pet). Conversar com a criança incentive a fala e pedir 

para colocar os objetos nos potes nas cores correspondentes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

 

 


