
 

 

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: 23/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRANSITO 

 

Desenvolvimento da atividade: A semana nacional do trânsito é comemorada de 18 à 23 
setembro, independente do lugar onde moramos o trânsito faz parte do nosso dia a dia, sendo 
essencial que as crianças conheçam suas regras e corram o menor risco possível.Em um lugar 
aconchegante de sua casa com papai,mamãe/ou responsável irá convidar a criança para assistir 
o vídeo "Vambora tá na hora”. Logo após converse com a criança e fale sobre a importância de 
usar cinto de segurança em seguida para brincar de trânsito, confeccione um carrinho de sucata, 
de uma caixa de leite para criança pintar e complete o carrinho, como na foto abaixo. Basta 
decorá-lo da sua preferência. 
 

Link de acesso: https://youtu.be/NuDfmKPLwfU 

 

 

   
 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

  

https://youtu.be/NuDfmKPLwfU


 

 

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: 23/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIC e 
Berçário IID 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO (CONSTRUÇÃO DO MEU CARRO)  

 

Desenvolvimento da atividade: 

 

 O responsável deve separar os seguintes materiais para atividade: rolinhos de papel higiênico, 
canetinha, tesoura sem ponta, tinta guache de preferência ou giz de cera para colorir o carrinho. 
Após, deve seguir as dicas ilustradas, auxiliando a criança na colagem e corte da atividade. 

 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

 

 


