
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 27 

Professoras: Cristiane, Ellen, Francisca, Glauce, 
Ivanilde, Luciana, Maria Aparecida, Maria de 
Lourdes, Marlene, Marisa, Mariza e Vanessa 

Data: 20/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 

 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Hoje iremos fazer uma roda de conversa sobre o trânsito, os responsáveis irão falar com seu filho 

(a) sobre a importância de obedecer aos sinais de trânsito, atravessar na faixa de pedestres, 

como as pessoas se locomovem de um lugar a outro, nunca colocar a cabeça para fora do 

veículo em movimento, usar sempre cinto de segurança, entre outros. Depois deverão pegar 

revistas ou o que tiver disponível em sua casa e ao manusearem identifiquem com a criança os 

meios de transportes existentes nas cidades, as placas de trânsito, semáforos, 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:Ana Caetano, Ana Paula, Elizabete, 
Kelly, Rosely/Ana Clayde, Cássia, Kenia, Luane, 
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Data: 20/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIC e 
Berçário IID 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO (CONSTRUINDO O SEMÁFORO)  

 

Desenvolvimento da atividade: De uma maneira legal e divertida, iremos trabalhar a “semana 

do trânsito”. Então, para começar, vamos ler a história “Chapeuzinho vermelho em... trânsito”. 

Essa história fala sobre regras de segurança no trânsito, como: para que serve o semáforo para 

veículos e pedestres, a importância de atravessarmos na faixa de pedestres e ficarmos atentos às 

sinalizações, respeitando assim, as regras de trânsito para a nossa segurança. 

Depois de ler essa divertida história, pergunte a criança quais são os personagens da história, 

porque é importante que todos respeitem as regras de trânsito e quais são as cores do semáforo 

para veículos e o que cada cor significa (vermelho: pare/ amarelo: atenção/verde: siga). Agora 

juntos, vocês podem fazer um semáforo para veículos, usando os materiais disponíveis em casa: 

folha de sulfite ou caderno, papelão, caixa de sapato, caixa de leite, rolo de papel higiênico, rolo 

de papel toalha, papéis coloridos com as cores: preto, vermelho, amarelo e verde, tinta guache, 

canetinhas, giz de cera, lápis de cor, entre outros. Use sua criatividade e compartilhe como ficou 

seu semáforo. 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


