
 

 

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: 21/09/2021 Turma: Maternal 
A e B. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 

Desenvolvimento da atividade: Hoje vamos pintar o semáforo com as cores representativas: 
vermelho (PARE), amarelo (ATENÇÃO) e verde (SIGA), o adulto e/ou responsável irá desenhar o 
semáforo em folha de papel sulfite (ou papel que tiver disponível) e em seguida pedir para a 
criança pintar com tinta as cores referentes na figura abaixo, (se desejar pode também pintar em 
pratinhos de papel; essa dica fica a critério). Se Não tiver tinta poderá utilizar giz de cera ou lápis 
de cor.  Boa atividade, aguardamos fotos ou vídeos! 
  

  

 

 

 

 

 

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 Gilmar e Silvia 
Caroline Eliana, Ilma e Dinair  

Data: 21/09/2021 
 

Turma: Maternal 
C e D  

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO. 

 

Os jogos e as brincadeiras ajudam as crianças a vivenciarem regras preestabelecidas. Elas aprendem a 
esperar a sua vez e também a ganhar e perder. E com isso, incentivam a auto avaliação da criança, que 
poderá constatar por si mesma os avanços que são capazes de realizar, fortalecendo assim sua 
autoestima. 
 
Desenvolvimento da atividade:  
Nesta atividade realizaremos uma brincadeira onde precisaremos de três competidores, cada um deles 
será representado por uma cor do semáforo: vermelho, amarelo e verde, será preciso construir no chãoo 
percurso como está no modelo abaixo, cada competidor ficará posicionado em uma das cores e 
precisaremos de três tampinhas ou outro objeto um de cada cor mencionada, coloque as em saco e 
alguém irá sorteando se sair à cor vermelha quem estiver no vermelho andará uma “casa” à frente, da 
mesma maneira procederá quem estiver nas outras duas cores, ganha quem chegar primeiro na última 
“casa". 

 

Inicio Início Início 

   

   

   

   

   

 

 
 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


