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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

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

Título da Atividade 12: Conhecendo as placas de sinalização do trânsito. 

 

Objetivos específicos: 

● Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos 

e opiniões (EI02EF01); 

● Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os 

movimentos de leitura do adulto-leitor (modo de segurar o portador e de virar as 

páginas) (EI01EF03); 

● Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-

leitor (EI01EF04). 

 

Proposta pedagógica: 

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

E, que pode ser tanto em ruas quanto em estradas. O trânsito é um espaço coletivo, ou 

seja, é um local onde as pessoas podem conviver e se comunicar. No trânsito, todos têm 

direitos e deveres. Por isso, é necessário, que haja respeito e compreensão entre todos 

que participam do trânsito. 

Deste modo para a contribuição de um bom funcionamento do trânsito, temos elas, as 

placas de sinalização de trânsito. As placas de trânsito fazem parte da nossa paisagem 

cotidiana. Tanto que muitas vezes algumas delas, de tão conhecidas, soam até 

despercebidas aos nossos olhares.  

Sendo assim, é de extrema importância que desde cedo os nossos pequenos tenham 

acesso e conhecimento, mesmo que de uma forma lúdica, com as placas de trânsito. 

Vamos lá? 
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Materiais: 

- Nenhum específico. 

 

Sugestões para as famílias: 

O adulto responsável por acompanhar a proposta pedagógica, deverá inicialmente 

conversar com a criança sobre as placas de trânsito para as crianças e relatar as suas 

funções, de uma forma básica e objetiva. Sugiro que deem preferência para as placas 

mais simples, como por exemplo a placa de PARE. No decorrer da conversa, faça 

perguntas sobre as placas, cores, formatos etc. 

Em seguida, convide a criança para um breve passeio próximo a sua residência, 

permitindo a observação das placas de trânsito que foram destacadas na conversa 

inicial. 

Mas, ATENÇÃO! Para a realização deste passeio, não se esqueçam das regrinhas 

básicas para a prevenção contra o Coronavírus. 

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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

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

 
 


