
  
 

 

 
 

“A vida é uma criança, um carrossel de esperança 

Amor e paz é o que queremos 

Venha com a gente e cantaremos 

O nosso mundo é colorido e como é lindo 

Igual uma bola de sabão, é de ilusão 

Nosso caminho é florido e nossa vida tem sabor de emoção” 

Um beijo grande! 

Pró Lore e Pró Michele 

-------------------------------------------------------- 

ROTEIRO DE ATIVIDADES GRUPO 3 

DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021 – SEGUNDA-FEIRA 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Sociedade/Linguagem 

OBJETIVO: Ampliar o conhecimento sobre trânsito através do jogo simbólico/ Estimular 

a oralidade.  

ATIVIDADE: Dia do trânsito -Brincando com carrinho 

Assistir o vídeo: Xuxa - Atravessar a rua 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA 

Depois de assistir, conversar com a criança, fazendo questionamentos: Por que temos que 

olhar para um lado e para o outro quando atravessamos a rua?  Você já andou de carro, 

ônibus, avião? Onde encontramos trânsito de carros?  E de avião? Quando você anda de 

carro o que é que as pessoas têm que colocar? Por que? Você já viu um semáforo? Para que 

serve? Entrar no jogo simbólico e propor à criança uma brincadeira com carrinhos e 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA


bonecos, fazendo pistas, semáforos, faixa de pedestre, placas de trânsito, 

conscientizando sobre a importância de conhecer e respeitar as regras do trânsito, 

priorizando a educação para a paz, a partir exemplos positivos. Na hora da brincadeira, é 

importante que o adulto entre no jogo simbólico fazendo intervenções, simulando alguns 

comportamentos sobre trânsito. Ex.: Vamos colocar o cinto? No sinal vermelho temos que 

parar. Vamos atravessar a rua? Precisamos olhar para um lado e para o outro. Segura na 

minha mão para atravessar. 

ARTE:  

Pintar o semáforo 

 

INGLÊS:  

Good Morning! 

Vamos começar o dia cantando e dançando com a música 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 

Estamos falando sobre a Família certo. Vamos falar sobre o que fizemos no final de 

semana. 

Vamos desenhar e colorir! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

