
 
  

 

 

 

 

 

 

 

No dia 25 de setembro comemoramos o Dia Nacional do Trânsito. Vamos 

conhecer mais sobre como devemos agir no trânsito, suas leis e placas. 

Beijinhos 

 Pró Dani e Pró Lore 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 4 

DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2020 – SEGUNDA-FEIRA 

 
 

Para participar de nosso encontro online é necessário entrar com o e-

mail institucional (XXXX@mendelvilas.com.br) e aceitar o convite. 

Professores no encontro online:  

9h30 às 10h20 

Sala do G4A – Prós Camila, Danielle, Ananda 

14h às 14h50 

Sala do G4B – Prós Camila, Lorena, João 

 



Área do Conhecimento: Artes \Sociedade\ Movimento 

ATIVIDADE: Semana do trânsito. 

 

OBJETIVO: Ter noções iniciais de algumas leis de trânsito. Perceber que é preciso ter 

cuidado consigo e com o outro no trânsito. Desfrutar de momentos lúdicos e 

imaginativos. 
 

 Conversar com as crianças sobre a semana do trânsito. Apresentar o vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=1ntk268YKks&list=PLB6Mq_2LZ_MfYXR7D

JWeiU52oplc5mizR&index=3 

 Depois de assistirem ao filme, converse com as crianças sobre suas impressões. 

Faça perguntas simples como: 

- Em qual banco do carro as crianças precisam sentar? 

- Os adultos podem dirigir sem cinto? 

          - O que querem dizer os semáforos?  

- Qual o significado das cores verde, amarelo e vermelho nos semáforos? 

- Como devemos atravessar a rua? Etc.  

 Deixe que as crianças comentem sobre àquilo que já sabem e o que aprenderam 

com o filme, e vá conduzindo a conversa de maneira a trazer mais elementos para 

o aprendizado das crianças em relação a esse tema.   

 Ao final da conversa, proponha para o grupo a confecção de um volante, feito com 

de papelão ou prato descartável. Enfeite como quiser!   

 Agora é só começar a brincadeira de trânsito. Ao som da música 

https://www.youtube.com/watch?v=-yGoFKqJjTU. Explicar que deverão ficar 

atentos as plaquinhas que aparecem no vídeo. 

 Agora vamos jogar!  https://iguinho.com.br/jogo-transito.html  

 

English time:  

Pela manhã passar a canção que se encontra no youtube  

(https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 ), estimular o estudante a cantar e 

dançar.  

Por o vídeo “Alphabet Occupations” (https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw), 

repetir o vocabulário. 

Let`s play! Vamos jogar um divertido jogo da memória com o tema profissões, este é o 

tema da nossa nova unidade, teremos um momento de diversão e muito aprendizado!  

https://www.eslgamesplus.com/jobs-vocabulary-memory-game-for-esl-efl-learning/  
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Teatro: 

Emília e o Mercado de Trocas 

Oi! 

Tudo bem com vocês? Quem está escrevendo aqui é a Emília – A Marquesa de Rabicó! 

Estão lembrados que fiz uma troca com a Pró Cami? Lembram? “Você troca Pró Cami 

Aquática por uma Boneca de pano Fantástica”? Pois bem... Hoje eu estarei com vocês! 

Tanto no encontro on-line, quanto na vídeo-aula! 

E eu proponho fazermos um MERCADO DE TROCAS! Como será isso? Aperta o play da 

vídeo-aula e logo, logo, vocês saberão! Beijinhos da Emília! 

Você Troca? - Permutas e trocas de todo o tipo, sempre existiram entre as pessoas. Em 

geral, ao trocar uma coisa por outra, estamos abrindo mão de algo, mas demonstrando 

preferência por outra que nos parece ter mais valor. Quem troca um gato contente por 

um pato com dente? Qual você vai preferir? Um gato contente deve ser melhor que um 

gato lamuriante. Um pato com dente não será uma coisa sensacional, algo raro, inusitado, 

a galinha dos ovos de ouro?  

Você conhece algum pato com dente? E um espião com preguiça por um ladrão de salsicha, 

você troca? Essas são as divertidas transações do mercado para lá de informal das 

brincadeiras propostas no livro “Você Troca”.  

LINK MERCADO DE TROCAS -  https://www.youtube.com/watch?v=_C6pH33xPqM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_C6pH33xPqM

