
 
ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  
Semana 27 

Professor: Arlete, Cida, Luciana, Neusa, Viviani Data: 23/09/2021 Turma: BIA 

Campos de Experiência: O EU, O OUTRO E O NÓS.  

 

4ª Atividade da semana: Vídeo Mundo Bita e os condutores do futuro 

Objetivo: Estimular atitudes solidarias frente a situações ocorridas no transito, no que tange a 

habilidades importantes quanto a segurança do pedestre e do passageiro. 

Como fazer: Para realizar essa atividade a responsável ira precisar de um rolinho de papel 

higiênico pintado com tinta guache, tesoura sem ponta, e uma folha de sulfite. Sente-se com a 

criança e assista ao vídeo acessando o link https://youtu.be/f8V_ZmOysNo. Depois de assistirem 

ao vídeo pegue os materiais separados para a confecção do carrinho. A mamãe devera recortar 

todas as partes como mostra na imagem a baixo, depois de cortado, com a sua supervisão, peça 

para ela ajuda-la no acabamento como por exemplo colando as rodinhas. Quando estiver pronto 

disponibilize o carrinho para a criança e divirtam-se!!! 

 

 

 

       

 

 

 

https://youtu.be/f8V_ZmOysNo


 
 

ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON 

Nome do aluno:  Semana 27 

Professor: Patrícia, Talita, Elizabeth, Eliana, Elizete, 
Vera e Roseli. 

Data: 23/09/2021 Turma: B I B 

Campos de Experiência: Traços, sons, cores e formas. 
 

Tema: Dia da Árvore / Trânsito 

Quinta-feira: 23/09/2021 

Atividade: Pintura do semáforo 

 

Com essa atividade a criança desenvolve a coordenação motora, concentração, imaginação, o 

conhecimento das cores e das regras de trânsito. 

 

Desenvolvimento da atividade: Pais/responsáveis, junto com a criança façam três círculos 

grandes na vertical e incentive a criança a colorir nas respectivas cores do semáforo, explicando 

para ela o significado de cada cor. VERMELHO (PARE), AMARELO (ATENÇÃO), VERDE 

(SIGA). Para colorir você poderá usar os materiais que tem em casa, tinta, lápis, giz, use a 

imaginação junto com a criança. 

 

Materiais necessários: folha de sulfite ou de caderno, lápis de cor, tinta ou giz de cera. 

 


