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Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos 
e grandes grupos, respeitando regras de convivência. 
Com isto, vamos nesta semana dentro do tema 
“Trânsito”, ampliar as possibilidades de 
desenvolvimento e conhecimento de nossas crianças. 

 

 

 

 

 

BERÇÁRIO 1A 
SEGUNDA-FEIRA 

18 

APRENDENDO 
NO TRÂNSITO 



 

 

 

 

 

 

Atividade: “Senta que lá vem história”: 
em um ambiente agradável colocar a 
apresentação da história “Dirigindo meu 
carro”. Durante a apresentação do vídeo, 
vá reproduzindo os sons conforme a 
necessidade. Desta a criança maneira 
conseguirá interagir com o vídeo. 
LINK: https://youtu.be/d0ICP8BcPr8 

Recurso: Aparelho de mídia 
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    BERÇÁRIO IB 

18 de Outubro – Segunda-feira 
Vamos conviver: Essa semana vamos aprender 

sobre algumas regras de trânsito para que os 

pedestres e os carros possam ter um bom 

entrosamento nas vias públicas. A música dessa 

semana traz informações a respeito de regras básicas 

que temos que respeitar quando andamos em vias 

públicas. Uma delas é sempre atravessar na faixa de 

pedestres e ter certeza que não está vindo carro ou 

que os mesmos estão todos parados. Por meio da 

música vamos ensinar as nossas crianças essas 

regras, as cores do semáforo e seus significados. 



 

 

ATIVIDADE:  Em lugar tranquilo de sua 

residência, coloque a música utilizando aparelho 

de multimídia ou cantada pelos responsáveis e 

apresente para criança, 

incentivando as regras 

básicas de trânsito para 

que todos se respeitem e 

evitem acidentes. 

 

 

LINK: https://youtu.be/f8V_ZmOysNo  

 

 

RECURSOS:  Aparelhos de mídia (celular, 

Notebook ou tablet), história escrita nas 
orientações didáticas. 
 
 

  
 
 
 
 

https://youtu.be/f8V_ZmOysNo


 

 
 
MÚSICA:MUNDO BITA E OS CONDUTORES 
DO FUTURO. 
 
Leve a vida levemente.  
Respeite o pedestre sempre. 
Vão os pequeninos confortáveis no banco de trás. 
Não precisa tanta pressa 
É na faixa que atravessa. 
Uma gentileza gera outra e 
adiante a gente vai. 
Pela rua da alegria 
É azul nossa energia. 
Fazer um mundo seguro. 
Condutores do futuro 
Imagina só que legal 
 
Um planeta mais cordial. 
Muito obrigado meu amigo pode passar por favor. 
O papai já me ensinou 
A mamãe também concordou. 
Quando a gente cuida um do outro 
Tudo flui bem melhor 
Pela rua da alegria 
É azul nossa energia. 
Fazer um mundo seguro 
Condutores do futuro. 
Pela rua da alegria 
É azul nossa energia. 
Fazer um mundo seguro 
Condutores do futuro. 


