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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento Luana 

Cristina da Silva  

Turma: Maternal II A e B             Data: 30/08/2021 (segunda-feira) 

Título da Atividade: Conhecendo as placas de trânsito. 

 

Objetivos específicos:  

• Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar 

dificuldades e desafios (E02EO02); 

• Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

• Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais 

assistidos etc.(EI02EF05); 

• Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma 

etc.) (EI02ET05). 

  

Proposta pedagógica: 

O conhecimento de mundo é estimulado na primeira infância através da exploração, 

observação e experimentação, assim, a organização da sociedade em relação ao trânsito 

pode ser apresentada às crianças dessa forma, instigando aprendizagem ao passo que 

interagem. 

A atividade planejada sugere um passeio pelo quarteirão ou rua de sua residência com 

intuito de apresentar às crianças as placas de trânsito existentes. Conforme encontrarem 

placas de trânsito, questione a criança sobre suas percepções e colabore com novas 

informações relacionadas a intencionalidade de cada placa, permitindo que a criança 

faça questionamentos e expresse suas opiniões. 

 

Materiais: 

- Placas de trânsito disponíveis na rua ou quarteirão de sua residência. 
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Sugestões para as famílias: 

Estejam atentos ao movimento da rua e às questões de prevenção ao desenvolver a 

atividade visando resguardar saúde e bem-estar das crianças. 

Caso a criança não consiga se expressar durante a observação e a conversa ajude-a 

instigando a utilização da linguagem oral. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

