
 

 

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: 24/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIA e 
Berçário IIB 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 

 

Desenvolvimento da atividade: 

E hoje vocês vão aprender cantando e dançando com a música "Atravessar a rua - Xuxa". Para 
realizar a atividade acesse o link abaixo e convide a criança para participar e aprender sobre o 
trânsito. Aproveite o momento para gesticular a música com a criança e de maneira divertida 
ensinar para ela como atravessar a rua e os cuidados que deve ter ao sair de casa. Reforce que 
criança só pode sair acompanhada de um adulto e deve segurar suas mãos. Olhar para os dois 
lados ao atravessar a rua. Utilizar sempre a faixa de pedestre para atravessar, respeitar aos 
sinais de trânsito, etc. 
 
Segue o link: https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA 
 

 
 

 

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: 24/09/2021 
 

Turma:  
Berçário IIC e 
Berçário IID 

 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO (BRINCANDO DE CIRCUITO) 

 

Desenvolvimento da atividade: Para aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre as regras 
no trânsito, separamos essa brincadeira bem divertida para vocês realizarem em casa junto com 
a família.  
É bem simples, vamos montar um circuito utilizando materiais que tenham em casa e um lugar 
com espaço. Primeiro um adulto monta um percurso, como se fosse uma rua, pode ser feita a 
marcação no chão com giz ou fitas demarcando os espaços. 
Não se esqueça de desenhar uma faixa de pedestre para simular o momento da travessia 
Agora, recorte três círculos nas cores do semáforo (vermelho, verde e amarelo) para durante o 
percurso ir dando os comandos. A brincadeira pode ser realizada utilizando motoca, bicicleta, 
carrinho ou até mesmo o próprio corpo simulando um carro.  
Agora é só soltar a imaginação, ande no percurso respeitando as regras do trânsito e as 
sinalizações. 
Abaixo segue algumas fotos como inspiração: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 

 


