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2º PERÍODO 

                              
PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
Professoras: Aline / Daniele / Josy 

 
Atividade:  Contação de história 
 

Livro: O trânsito no mundinho 
           Ingrid Biesemeyer Bellinghausen 

 

Material necessário:  
✓ Folha de atividade 
✓ Lápis de escrever 
✓ Lápis de cor 

   
Justificativa:  

Dia 25 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Trânsito, data 
importante para a promoção e desenvolvimento das atividades fundamentais para 
a compreensão das crianças sobre as regras e deveres relacionados ao trânsito, 
para que possam atuar como agentes educativos, para o crescimento pessoal, 
pois já são inseridos nas práticas de trânsito básicas, como atravessar a rua, usar 
cinto de segurança e andar em transporte público. 

 

Objetivos: 
✓ Conscientizar as crianças sobre a importância de conhecer e respeitar as 

regras de trânsito; 
✓ Reconhecer as cores dos sinais de trânsito; 
✓ Desenvolver a atenção e a percepção; 
✓ Identificar a importância de andar sempre na calçada e do lado de dentro 

da mesma; olhar para os dois lados antes de atravessar a rua; atravessar 
sempre na faixa de segurança; 

✓ Conhecer a importância do cinto de segurança e da cadeirinha;  
✓ Interpretar mensagens de sinalização de trânsito. 

 

       Atenção ao vídeo explicativo da professora: https://youtu.be/eHf0wEje0V4 
 

Desenvolvimento:  
     Agora de olho na atividade! 

 Vamos fazer um sinal de trânsito? Recorte um retângulo, três círculos (um 
vermelho, um amarelo e um verde) e um meio círculo (escreva SEMÁFORO), cole 
os círculos e depois o palito de picolé.  Cole na matriz de atividade. 

 
Complementação: Vamos reforçar nosso aprendizado? Assista também ao vídeo 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xV2Gw3QX1bs 

https://www.google.com/search?rlz=1C1PRFI_enBR888BR888&sxsrf=ALeKk03DDWX3nlRk44l1nVeEVWKTO9oDnQ:1600004283612&q=INGRID+BIESEMEYER+BELLINGHAUSEN&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyqsMioSDYueMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixilff0cw_ydFFw8nQNdvV1jXQNUnBy9fEBino4hga7-gEAaRPd424AAAA
https://youtu.be/eHf0wEje0V4
https://www.youtube.com/watch?v=xV2Gw3QX1bs
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2º PERÍODO 
 

ATIVIDADE DE ARTES 
 
 
 
 

TRÂNSITO - SINAL VERDE PARA A EDUCAÇÃO 
 

 
 

 
Atualmente existem muitos veículos nas ruas e as crianças saem mais de 

casa, gerando um fluxo maior de pedestres em nossa cidade, faz- se necessário 
abordar os conceitos no trânsito de forma lúdica e atrativa, através de cartazes, 
pinturas, recortes e colagem. 
 

                         VAMOS FAZER UM SINAL DE TRÂNSITO? 
 

Material necessário: 
➢ Folhas das cores: Verde, amarela, vermelha e preta. 
➢ Tesoura (com auxílio de um adulto). 
➢ Palito de picolé. 
➢ Cola. 

 
 

Como fazer: 
Recorte um retângulo, três círculos (um vermelho, um amarelo e um 

verde) e um meio círculo (escreva SEMÁFORO), cole os círculos e depois o palito 
de picolé.  Cole na matriz de atividade. 

 
 

Obs.: Caso não tenha as folhas 
coloridas, use lápis de cor ou 

canetinha para fazer o 
semáforo. 



  

 
 

   NOME: _____________________________________ 
 
                         ______________________________________ 
 

ARTES: SEMÁFORO 

 

                      CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: O TRÂNSITO NO MUNDINHO 

 

➢ COLE AQUI O SEU SEMÁFORO. 
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