
 

 

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: 24/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IA e 
Berçário IB 

 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 
 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Para começar, a criança deve modelar com a massinha um gatinho ou qualquer outro bicho que 
goste. Depois, desenhe uma rua bem legal na folha de papel sulfite. Pode ter árvores, casas, 
cestas de lixo, flores, tudo o que eles quiserem! Mas na rua tem de caber o bichinho de massinha 
que a criança fez. Se quiser fazer também tudo com massinha será mais legal ainda. Agora, peça 
que coloque o bichinho lá, andando pela calçada tranquilamente. Atravesse a rua!!! Olhe para os 
lados se não está vindo carros... 
DICAS: Faça vários animais e brinquem juntos, brincando na rua, atravessando na faixa, olhando 
para os lados se não vem carro. Ensine o quanto é importante a observação que devemos ter ao 
andar na rua.  
 
 

 
 

 

 

 

 

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: 24/09/2021. 
 

Turma: 
Berçário IC e 
Berçário ID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Para finalizar a semana do trânsito iremos fazer uma brincadeira bem divertida. Primeiro o adulto 

irá demarcar o chão com uma fita crepe ou giz desenhando uma faixa de pedestre onde a criança 

realizará o percurso. Ao comando do adulto, orientar a criança parar ou prosseguir obedecendo a 

sinalização. O responsável deverá providenciar uma caixa de papelão que cabia a criança dentro, 

amarrar um barbante forte na caixa e puxar o carrinho para passear no espaço da casa, poderá 

utilizar os seus próprios brinquedos, use da criatividade. 

 

 
 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


