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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

Querida família! 

Continuamos juntos e aprendendo bastante! 

A partir dessa semana, estaremos nos encontrando todas as quintas-

feiras, às 17h30min.  

Durante esses encontros falaremos sobre temas importantes, faremos 

diversas atividades divertidas juntos e mataremos a saudade! 

Obs.: Se vocês ainda não fizeram o cadastro para recebimento do link de acesso 

ao encontro, façam por favor. As orientações de como preencher o formulário 

foram enviadas aos responsáveis por e-mail e whatsapp. 

 

Para a realização das atividades, por favor, permaneçam atentos às 

orientações abaixo:  

➢ Assistam, todos os dias, aos vídeos explicativos da professora regente.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.   
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

NATUREZA E SOCIEDADE  
Professora: Franciane 

 

Atividade: Fazendo um semáforo – Semana do trânsito 

 

Material necessário:    

✓ 3 pratos descartáveis  

✓ Tinta guache ou cola colorida nas cores verde, amarela e vermelha  

✓ Pincel 

✓ Um pedaço de cartolina ou 2 folhas tamanho A4 coladas (para colocarmos 

os pratinhos) 

 

Justificativa:  

No Brasil, o Dia do Trânsito acontece no dia 25 de setembro, este ano 

tivemos o slogan "O trânsito é feito de pessoas. "O aprendizado já na Educação 

Infantil faz com que o aluno cresça com consciência", reitera a coordenadora 

pedagógica do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), Maria Helena 

Machado.  

As crianças pequenas são muito observadoras e aprendendo as principais 

regras de convivência no trânsito, saberão o que deve ser feito desde cedo, 

respeitando as leis. 

 

Objetivos:    

✓ Desenvolver a consciência a respeito das normas de trânsito; 

✓ Incentivar a educação no trânsito; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Desenvolver a consciência de que as regras são benéficas. 

 

Desenvolvimento da atividade:   

Antes de fazer a atividade, assista ao vídeo explicativo da tia Fran 

disponível em: https://youtu.be/DppyBq0smkQ 

 

Para fazermos nosso semáforo, vamos precisar pintar um pratinho por vez. 

Vamos usar o pincel para pintarmos um prato com a tinta verde. 

O outro prato será pintado de amarelo. 

O terceiro será vermelho.  

Agora é só esperar a tinta secar e colar os 3 pratinhos na Folha maior, em 

formato de um retângulo.  

Vamos colar na vertical, de cima pra baixo: vermelho, amarelo e verde. 

Está pronto nosso semáforo! 

https://youtu.be/DppyBq0smkQ
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Complementação: 

       Vamos conhecer um pouco mais sobre o trânsito e sobre o semáforo? 

Assista aos vídeos a seguir: 

1. O semáforo  -  https://youtu.be/uxn8l_dIELA 

2. O trânsito -  https://youtu.be/EdffX059pTQ 

   

 

Imagem modelo: 
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