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 Expressar através de sua criatividade e sensibilidade, as 
suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, 
hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por 
meio de diferentes linguagens. A arte também é um meio de 
comunicação e a criança compreende melhor quando se vê 
como parte importante e essencial neste contexto.  

 

 
 

 

BERÇÁRIO 1A 
QUINTA-FEIRA 21 

APRENDENDO 
NO TRÂNSITO 



 

 

 

 
 

 

 

Atividade: Para hoje, a nossa proposta é a de 
desenhar um veiculo utilizando o formato do pé da criança. 
Você irá pintar (com tinta ou o material que tiver em casa), 
usar terra e água (barro se fosse a tinta) ou contornar o pé 
da criança com lápis ou caneta em cima de uma folha de 
papel e em seguida dar forma ao veículo colocando rodas, 
faróis ou o que como achar pertinente. Se quiser pode 
ampliar sua obra, desenhando uma paisagem ou estrada. 
Em seguida, deixe secar e permita que a criança veja sua 
obra de arte e seus detalhes. Esta proposta tem a 
participação da criança e do adulto, então, a diversão é para 
todos. 

Recurso: Papel, tinta, terra, água, lápis ou caneta. 

 

 



 

 

 
 

 

BERÇÁRIO I B 

 21 de Outubro – Quinta-feira 
Vamos expressar: Hoje vamos dar uma 
volta na rua com a criança e mostrar a ela 
alguns símbolos que fazem parte das 
regras de trânsito. Essa atividade vai 
ensinar a criança a se apropriar do uso de 
regras. 
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ATIVIDADE: O adulto irá dar um 
passeio ao redor de sua residência e 
mostrar para criança a faixa de 
pedestre e como faz para 
atravessar.   
Registre o momento com fotos, 
filmagens, áudio ou mensagem de 
texto como foi esse momento 
prazeroso. 
   

  

   

 


