
 

 

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: 22/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 

 

 

Desenvolvimento da atividade: 

O semáforo serve para auxiliar os motoristas e pedestres a se locomoverem com cautela nas vias 
de circulação das cidades. Devemos obedecer aos sinais por meio das cores.  

 O sinal vermelho significa PARE.  

 O AMARELO significa ATENÇÃO.  

 O VERDE significa SIGA. 
Para atividade de hoje convide seu filho (a) para juntos confeccionarem um semáforo usando 
papel sulfite, tinta (amarelo, vermelho e verde) e carimbo das mãozinhas. Converse com a 
criança a respeito do semáforo, suas cores e a importância de obedecê-lo para evitar acidentes. 
Segue o modelo abaixo: 
 

 
 

 

 

 

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, 
Noeli, Rosangela e Vanessa Aline 

Data: 22/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIC e 
Berçário IID 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS.  

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO (RODA DE CONVERSA SOBRE OS 

CUIDADOS NO TRÂNSITO)   

 

Desenvolvimento da atividade: O trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas e 
de veículos. Pode ser tanto em ruas quanto em estradas. 
Convide a criança para juntos assistirem o vídeo da música “A dona faixa”. Após o vídeo, 
converse com a criança sobre os cuidados que devemos ter no trânsito quando saímos de casa. 
Reforçando que se deve atravessar na faixa de pedestre, respeitar as sinalizações, olhar para os 
dois lados antes de atravessar a rua, andar sempre na calçada e deixar o adulto segurar no 
punho para maior segurança. 
 

Segue o link para acessar a música: https://YouTube.be/DmlV2p8lh80 

   

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

 

https://youtube.be/DmlV2p8lh80

