
 

 

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: 21/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

 

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

 

TEMÁTICA: Semana do Trânsito 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Entreguem para a criança uma tampa de panela ou pote com o formato circular simulando um 

volante, (se tiverem e preferirem poderão utilizar motocas ou bicicletas) e em um lugar espaçoso 

montar uma via de automóveis que possa ter uma faixa de pedestre (que poderá ser feita com fita 

adesiva) e com isso eles vivenciarem, no faz-de-conta, o respeito ao pedestre e a importância de 

usar a faixa de pedestre para que haja um trânsito tranquilo e sem acidentes. Poderão carregar 

em suas mãos círculos com as cores do semáforo e orientá-los conforme a cor levantada. 

 

 
 

 

 

 

 

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: 21/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIC e 
Berçário IID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS.   

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO (APRENDENDO COM O GUARDA DE 

TRÂNSITO)  

 

Desenvolvimento da atividade: Esta semana estamos falando de educação no trânsito. Vamos 
descobrir qual a função do guarda de trânsito?  
Os gestos deste profissional estão acima de qualquer sinalização. Isso acontece quando há uma 
grande mudança no dia-a-dia, como quebra de semáforo ou acidente de trânsito. Vamos 
conhecer os gestos. 

                                               
 

A) Braço direito para cima: Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. 
B) Braços abertos horizontalmente: Ordem de parada para todos os veículos que venham em 

direção aos braços estendidos. 
C) Braço direito esticado: Ordem de parada para todos os veículos que venham em direção 

aos braços estendido. 
D) Braço esquerdo esticado: Ordem de parada para todos os veículos que venham em 

direção aos braços estendido. 
Agora que nós já sabemos o significado de cada gesto, escolha um deles, imite e registre 
por meio de fotografia, descrevendo qual você escolheu. Queremos ver sua interpretação 
deles. Participem desta atividade super educativa! 

           Aqui embaixo tem o link de um vídeo, que também ensina de maneira divertida, mais sobre 
esta profissão.     
      https://www.youtube.com/watch?v=zmlAlwyIfCU&feature=youtu.be 
 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zmlAlwyIfCU&feature=youtu.be

