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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
Secretaria Municipal da Educação 

EMEI “PROFº CARLOS GOMES PEIXOTO DE MELLO” 

Rua Carmo Bartalotti, 3-30 – Jardim Vânia Maria 
TELEFONE: 3232-7093 | CEP 17063-590 - BAURU – SP 

FACEBOOK: EMEI Carlos Gomes Peixoto de Mello 
 

 

   

INFANTIL II/ III 
TURMA PROFESSOR(A) PERÍODO LETIVO 

A Rosangela 31/05/21 a 02/06/21 
   

NOME DO ALUNO:  
 

 

ATIVIDADE 1 

Área: Ciências da Sociedade 

Conteúdo: Espaços físicos e sociais (Trânsito)   

Objetivo: Vivenciar posturas e atitudes responsáveis para a construção de um espaço 

público ético e seguro. 

 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

O trânsito está inserido na vida das nossas crianças desde cedo. Portanto, temos por 

obrigação educar cidadãos ativos capazes de conhecer e praticar seus direitos e deveres com 

responsabilidade. 

O trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e de animais. 

Portanto, é um espaço coletivo, ou seja, um local onde as pessoas convivem e se comunicam 

o tempo todo. 

 

Assista ao vídeo junto com a criança (Pocoyo – Educação no 

trânsito) 

Link: https://youtu.be/fn1qcLCLZHI   

 

 

 

Converse com a criança sobre o que é e o que faz parte do trânsito. 

Pesquise na internet e mostre alguns sinais básicos de trânsito, incluindo o semáforo. 

Pergunte sobre quais os cuidados que devemos ter no trânsito, uso correto dos equipamentos 

de segurança e qual a função dos agentes de trânsito.   

https://youtu.be/fn1qcLCLZHI
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Vamos brincar? 

Hora de montar uma pista no chão com giz ou fita crepe 

para fazer as faixas de pedestre, confeccionar algumas 

placas de trânsito e colocar agentes de trânsito na pista 

para ficar bem divertido. 

Uma dica bem legal é separar com as crianças alguns 

brinquedos como homenzinhos, carrinhos, jogos e 

bonecas que poderão ser usados para compor a 

brincadeira. 

            

 

Registro: Poderá ser feito através de vídeo ou foto.   

                                                 

ATIVIDADE 2  

   
Área: Artes 

Conteúdo: Construções tridimensionais 

Objetivos: Explorar, confeccionar e se apropriar de diferentes materiais na construção 

do fazer artístico. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

O semáforo ou sinal de trânsito é utilizado para controlar o movimento dos meios de 

transportes terrestres e de pedestres. 

Hoje, vamos construir um semáforo de caixa de leite ou rolinho de papel higiênico. 
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Utilizaremos papel colorido nas cores (vermelho, amarelo e verde) para fazer as formas do 

semáforo. A criança poderá, com a ajuda do responsável, fazer o contorno dos círculos no 

papel colorido com o apoio de um objeto redondo.  

Depois, orientar a criança a colar as formas no lugar correto. 

Quando secar... só colocar na pista da atividade 1 e se divertir com segurança.  

         

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

ATIVIDADE 3 

 

Área: Corporal 

Conteúdo: Brincadeira de imitação 

Objetivos: Ampliar as possibilidades de domínio consciente e voluntário das ações 

corporais. 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE:  

Toda a ação humana envolve a atividade corporal e a criança é um ser em constante 

movimento.  

Nessa atividade a criança irá explorar através da dança diferentes movimentos, ou seja, 

imitar os movimentos corporais ao som da música.  

 

Primeiramente assista ao vídeo junto com seu filho(a)  

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFg1l_bclrA
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Divirtam-se!! 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO: Através de foto ou vídeo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


