
 

 

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: 23/09/2021 
 

Turma: 
Maternal A e B. 
 

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DO TRÂNSITO 

 

Desenvolvimento da atividade: Com o semáforo feito durante a semana ou se quiserem fazer 

um novo conforme está na imagem e no vídeo abaixo utilizando outros materiais, também 

podem. Assistam o vídeo com a música interativa sobre o transito e após tentem cantar com a 

criança e toda a família. 

Aproveitem o momento e se divirtam. 

 

 
Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=jzuT9ngP7hk 

 

 

 

 

 

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=jzuT9ngP7hk


 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VALBERTO FUSARI 
Nome do aluno:  Semana 27 

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

Data: 23/09/2021 
 

Turma: Maternal C 
e Maternal D  

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

TEMÁTICA: SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO. 

 

A educação no trânsito tem como objetivo formar o comportamento do cidadão enquanto usuário 
das vias públicas na condição de pedestre, condutor ou passageiro. O trânsito pode parecer uma 
coisa distante para a maioria das crianças. Mas conscientizá-las sobre essa questão, desde cedo, 
é uma questão de cidadania e de segurança. 
 
Desenvolvimento da atividade: Desenhe ou cole fita crepe no chão traçando linhas retas, 
diagonais e até curvadas para representar uma pista; depois pegue alguns carrinhos de 
brinquedo para realizar a corrida na pista. Você pode propor: - Desafios para a criança (quem 
chega primeiro...); - Inserir obstáculos como pedras, tampinhas, bonequinhos como pedestre... (o 
carrinho não pode esbarrar no obstáculo, caso esbarre o jogador deve voltar no início da pista) 
Outra sugestão, fazer uma pista com a inicial do nome, numerais, para que contornem com o 
carrinho.  
Materiais: Para esta atividade, você precisará de: canetinha, fita crepe, carrinhos, tampinhas e 
pedras, folha de sulfite, giz de cera, e/ou canetinha e bonequinhos.  
 

 

  
 

 

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

como foi o momento da atividade. 

 


