
 

 

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: 24/09/2021 Turma: Maternal 
A e B. 

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

TEMÁTICA SEMANA DO TRÂNSITO 

Desenvolvimento da atividade: Hoje vamos confeccionar carrinhos para a criança brincar da 
semana do trânsito em casa, o adulto e/ou responsável irá cortar as caixas  que tiverem em casa 
e a criança pode pintar com tinta guache e colar tampinhas diversas nas rodas dos carrinhos, 
pode realizar circuito de transito pode utilizar o semáforo já confeccionado na atividade anterior e 
reforçar a importância de respeitar as cores vermelho (pare), amarelo (atenção) e verde (siga). 
Boa diversão! Tirem foto ou vídeo e compartilhem conosco!   
 
 
 

 

 

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. 

Data: 24/09/2021 
 

Turma: Maternal C e 
D.  

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

 

TEMÁTICA: SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO. 

 

Desenvolvimento da atividade:  
Explicar para criança que no trânsito também existem regras. Que temos placas, semáforos e marcações 
no chão (faixas) que podem contribuir para que pedestres (que se locomovem a pé) e motoristas (que 
dirigem automóveis, motocicletas, etc.), possam transitar sem problemas. 
Finalizei dizendo para a criança, o que cada cor do semáforo indica: 

● Vermelho: pare 
● Amarelo: atenção 
●  Verde: siga 

Materiais: 
● Folhas de sulfite ou de caderno universitário 
● Fiz de cera, lápis ou tinta guache. 
● Lápis (para desenhar os círculos) 
● Tesoura (sem ponta) 

 
Atividade: depois da introdução sobre o trânsito, peça para a criança pintar três folhas de sulfite ou folhas 
de caderno universitário:  

● 01 folha na cor vermelha,  
● 01 folha na cor amarela  
● 01 folha na cor verde 

Em seguida, recorte as folhas em círculo para ficarem iguais às luzes do semáforo. Coloque-as uma ao 
lado da outra e peça para a criança assistir ao vídeo atentamente e diga que ela deverá fazer igual, 
reproduzindo os comandos da música.  
Segue o link:  https://youtu.be/jzuT9ngP7hk 

 

 
 

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

como foi o momento da atividade. 

 

https://youtu.be/jzuT9ngP7hk


 

 

 

 

 


