
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

ATIVIDADES BERÇÁRIO 
 

TEMA:  SEMANA DO TRÂNSITO 
 
OBJETIVOS: (EI02EF04) Identificar e reconhecer vários meios de transportes; 
(EI02EF05) Elencar atitudes de segurança no trânsito; (EI02CG04) Reconhecer 
os principais sinais  de trânsito (semáforo, faixa de pedestre); (EI02CG05) 
Desenvolver a atenção e a percepção; (EI02EO04) Comparar os meios de 
transporte conforme suas características, como tamanho, velocidade; 
(EI02EO06) Respeitar regras básicas no trânsito.. 

1 - HORA DO DESENHO ANIMADO MUSICAL 
Assistir ao vídeo do Desenho animado Pocoyo,”Educação Rodoviária” que 
encontra-se no youtube, onde através da ludicidade a criança aprenderá a ter 
noções simples das regras importantes de trânsito e seus símbolos (faixa de 
pedestres, semáforo, etc) 

 
 

2 - HORA DA ATIVIDADE CARRINHO COM ROLINHO DE PAPEL 
HIGIÊNICO 
Nesta atividade iremos trabalhar com material reciclado, construindo um 
carrinho utilizando um rolinho de papel higiênico, papel, papelão, tampinha de 
garrafas, cola, tesoura. A familia utilizando estes materiais e sua criatividade, 
construirá um carrinho conforme a figura abaixo, juntamente com a criança. 
Após o carrinho estar pronto, deixe que a criança brinque com o brinquedo 
construido, enfatize os sons emitidos pelo carro como por exemplo: Vrum -
Vrum, Bi-Bi, etc, para a atividade ficar mais divertida, utilize uma fita crepe ou 
um outro utensílio fixados ao chão em formato de uma pista como no modelo 
abaixo onde a criança brincará com o carrinho passando por dentro do 
caminho, os bebês serão estimulados a passar pelo caminho engatinhando, 
desenvolvendo a coordenação motora ampla. Esta atividade será muito 
divertida. 
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3 - MUSICALIZAÇÃO 

Assistir ao vídeo Música Interativa para Semana do Transito “Música Dia do 

trânsito” que encontra-se no youtube. Neste vídeo trabalharemos as cores do 

semáforo (vermelho, amarelo e verde) e seus significados para o trânsito (Pare, 

Atenção e Siga), também trabalharemos a coordenação motora fina. 

 

 

 

 

4 - MUSICALIZAÇÃO 

Assistir ao vídeo musical Xuxa só para baixinhos “Dirigindo meu carro” que 

encontra-se no youtube. Neste vídeo trabalharemos algumas regras de 

trânsito, coordenação motora, concentração, movimento corporal, percepção 

auditiva e visual.    
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5 - HORA DA BRINCADEIRA  

 

Nesta atividade utilizaremos apenas uma caixa de papelão que se transformará 

em um carrinho, onde a criança entrará na caixa e um adulto a puxará, como 

na figura abaixo, arrastando pela casa ou em um outro espaço disponível, 

como se fosse um carro. Será muito divertido. 

 

                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATÉ A PRÓXIMA SEMANA. 


