
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 27 

Professores: Alexandre, Fabiana, Maria do Carmo, 
Maria de Lourdes, Claudia, Cristiana, Eliane, Milene, 
Sarah. 

Data: 20/09/2021 
 

Turma: 
Maternal A e B. 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 

 

Desenvolvimento da atividade: Essa semana daremos início a nossa temática Semana do 
Trânsito. Em uma roda de conversa ressalte com a criança a importância de respeitar a 
sinalização, os direitos e deveres de pedestres e motoristas, fale também sobre atitudes que 
devemos tomar para tornar o trânsito seguro, mostre imagens referentes ao trânsito. Imprima ou 
desenhe as placas de sinalização para a criança colorir. 

 

 

 

 

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 

Professores: Carolina Q, Reinaldo, Silvia e Gilmar,  
Dinair, Caroline F, Eliana, Ilma e Dinair. 

Data: 20/09/2021 
 

Turma:  
Maternal C e 
Maternal D 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES. 

 

TEMÁTICA: SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO. 

 

Desenvolvimento da atividade:  
 
O principal objetivo desta data é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos 
que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. 
 
Desenvolvimento da atividade: Desenvolver a atividade, explicando para a criança a importância do 
semáforo e o significado de cada cor, (Verde Siga, Amarelo Atenção, Vermelho Pare). No primeiro 
momento confeccionar um carrinho com caixa de papelão e utilizar uma tampa de plástico para dirigir o 
mesmo, utilizando o espaço disponível para fazer a pista. 
Materiais necessários: 

 Caixa de papelão. 

 Folha de sulfite ou de caderno. 

 Giz de Cera. 

 Tesoura. 
No segundo momento a brincadeira inicia com a música (atravessar) no link abaixo, orientar a criança 
através das placas. 
Segue 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA

