
 

 

QUINTA-FEIRA 

Fortalecimento de Vínculos, Desenvolvimento Socioemocional 

“SEMANA DO TRÂNSITO” 

 
“A Semana Nacional do Trânsito ocorre anualmente em todo o país, entre os dias 18 e 25 
de setembro, a data foi estabelecida desde a criação do Código de Trânsito Brasileiro, em 
1997. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), o objetivo principal é 
garantir o direito de ir e vir dos cidadãos, conscientizando a sociedade em relação à 
incorporação de atitudes e valores que reforcem um compromisso de todos em torno da 
valorização da vida.” 
 

 
*imagem e texto retirados de https://www.oalfinete.com/artigo/esta-chegando-a-semana-nacional-do-transito/ acesso em 31/7/21.

ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO 

NOME DO ALUNO: DATA: 
DE  20/09 à 24/09/21 

SEMANA: 
27 

PROFESSORES:  
ERIVALDO MANOEL. 

TURMAS:  
JARDINS II A e B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  
O EU, O OUTRO E O NÓS; CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS; ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES E ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO. 

https://portalservicos.denatran.serpro.gov.br/#/
https://www.oalfinete.com/artigo/esta-chegando-a-semana-nacional-do-transito/


 

.ATIVIDADE: semana do trânsito. 
Objetivo: estimular o contato com números e cores. 

BRINCADEIRA DO SEMÁFORO 

A brincadeira do semáforo ajuda a memorizar as ações que temos que tomar diante de 

cada cor de semáforo, e é muito divertida. 

   
 

*imagem retirada de https://www.ensinandocomcarinho.com.br/2013/09/fantoches-em-eva-do-semaforo.html acesso em 31/7/21. 

 

Como funciona: 

Quando a música começar, a criança começa a dançar – ela deve ficar atenta às cores que 

você irá mostrar.  

Quando mostrar a cor verde, ela irá continuar dançando. Quando mostrar a cor amarela, 

ela irá dançar devagar, em “câmera lenta”. Quando mostrar o vermelho, ela deve congelar 

em uma estátua.                              

A MÚSICA ESCOLHIDA FICA AO CRITÉRIO DA CRIANÇA. 

 

RECURSO:  aparelho com acesso à rede de internet - computador, celular, tablets, etc. 
Lápis de escrever, lápis de cores, canetinhas, giz de cera, apontador e borracha. 
Plaquinhas com as cores do semáforo ou objetos com as cores do semáforo. Pode também 
utilizar o semáforo que foi feito no início da semana. Alguma música de preferência da 
criança. 

https://www.ensinandocomcarinho.com.br/2013/09/fantoches-em-eva-do-semaforo.html%20acesso%20em%2031/7/21

