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MATERNAL II 

 

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. Então HOJE é dia!!! Espero você! 

 

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. 

 

Por favor, para a realização das atividades semanais, permaneçam atentos 

às orientações abaixo:   

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ 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. 

➢ Para a realização de algumas atividades diárias utilizaremos matrizes. 

Pedimos que, após a realização, todas elas sejam arquivadas para entrega à 

professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As matrizes estão sendo disponibilizadas no site (diariamente) e na escola 

(semanalmente). Se vocês não têm como imprimi-las em casa, fiquem à 

vontade para buscá-las na escola (verifique horário junto à coordenação). 

➢ Sempre coloque o nome da criança na atividade, em letra PALITO, para 

identificação da professora.  

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

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

01/10/20 

MATERNAL II 
 

PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 
 

NATUREZA E SOCIEDADE 

Semana do Trânsito  
Professora: Yasmin 

   

Atividade: Conhecendo o semáforo 

 

Material necessário: 

✓ Folha de atividade 

✓ Tinta guache ou cola colorida  

(nas cores: amarela, verde e vermelha) 

✓ Pincel 

 

Justificativa:  

O trânsito não envolve somente os condutores de veículos, mas sim de 

todos aqueles que movimentam nas ruas ou estradas, por isso a 

responsabilidade de um trânsito seguro é de todos os cidadãos. 

Trabalhar o tema desde a Educação Infantil é de suma importância, visto 

que, as crianças crescem com a consciência das normas e leis de trânsito bem 

como reconhecem as sinalizações como faixa de pedestre, semáforo, placas, 

dentre outros. 

 

Objetivos: 

✓ Identificar corretamente os meios de transporte;  

✓ Desenvolver a atenção e percepção; 

✓ Aprender as leis de trânsito; 

✓ Reconhecer os principais símbolos do trânsito (semáforo, faixa de 

pedestre; dentre outros); 

✓ Interpretar a sinalização de trânsito; 

✓ Desenvolver a coordenação motora e a paciência. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Atenção! Papai/Mamãe, lembre-se: sua presença e ajuda são fundamentais para 

a realização das nossas atividades. 

 

Antes de iniciar a atividade, assista ao vídeo explicativo da professora, 

disponível em: https://youtu.be/kuJiYoP5F7U 

 

Durante a semana aprendemos sobre os meios de transporte, você 

lembra? Hoje vamos conversar sobre o trânsito. Já ouviu falar?  

 

 

https://youtu.be/kuJiYoP5F7U
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O trânsito é o espaço coletivo onde os carros, as motos, os caminhões, os 

pedestres, as bicicletas e até as pessoas se movimentam, permitindo que todos 

convivam bem.  

No trânsito todos possuem direitos e deveres, por isso precisamos respeitar 

as regras: atravessar a rua na faixa de pedestres, por exemplo, e somente 

quando o sinal estiver verde; respeitar as placas de trânsito; ter paciência e muito 

cuidado.  

Você já viu um semáforo nas ruas? Ele serve para orientar motoristas e 

pedestres na circulação. Na atividade de hoje, você irá trabalhar com ele. Siga 

os passos: 

 

1. Imprima a folha de atividade; 

 

O semáforo é sinalizado por três cores que orientam condutores e 

pedestres no trânsito: 

 

2. O primeiro sinal, você irá pintar de vermelho, pois indica que os motoristas 

devem parar para que os pedestres possam atravessar; 

 

3. O segundo sinal você irá pintar de amarelo, pois indica que os motoristas 

devem ter atenção, pois o sinal já vai fechar para que os pedestres atravessem;  

 

4.  O último você irá pintar de verde; ele indica que os condutores podem 

prosseguir com os veículos e os pedestres devem esperar. 

 

Agora que você já aprendeu, fique sempre atento às regras do trânsito, elas 

são muito importantes! 

  

Complementação: 

Viu como é importante conhecer as regras de trânsito? Vamos assistir aos 

vídeos disponíveis em: 

1. Segurança no trânsito: 

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

2. Como atravessar a rua: 

https://www.youtube.com/watch?v=ER-moO7AVEc 

3. A dona faixa: 

https://www.youtube.com/watch?v=DmlV2p8Ih80 

4. O semáforo: 

https://www.youtube.com/watch?v=uxn8l_dIELA 
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PINTE O SEMÁFORO COM AS CORES CORRETAS: VERMELHO 

(PARE), AMARELO (ATENÇÃO) E VERDE (SIGA) 

 

 

 

 

NOME: ________________________________________ 


