CEMEI TIA MAURA
MATERNAL 1 – PROFESSORA DAYANE e THAIS
Semanário referente aos dias 14/09 a 18/09
SEGUNDA-FEIRA: ATIVIDADE: CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO
É quando ainda pequenos que construímos os pilares de uma boa educação,
sendo assim, o tema proposto vem com o intuito de formar crianças conscientes
sobre o trânsito, aprendendo a ter atitudes corretas para evitar causas de
acidentes, como: respeitar placas, semáforos, uso e importância da faixa de
pedestre, uso do cinto de segurança; importância do acento da cadeira; não
jogar lixo fora da janela; não falar ao celular; respeitar o próximo e ter paciência.
Hoje, começaremos com o assunto: “Noções de trânsito e transporte”
Etapa 1: Para explicar este conceito melhor, escolhemos este vídeo educativo
para as crianças entenderem por meio de desenho animado.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=817daL-YfME (vídeo disponibilizado no
grupo de pais).
Etapa 2: Confeccionar uma pista com faixa de pedestre para que a criança possa
brincar com um carrinho (quem não tiver carrinho em casa, poderá utilizar algum
objeto para fazer de conta que é um automóvel ou outro meio de transporte, as
meninas podem usar bonecas para atravessar a faixa de pedestre).
Observação: Para fazer esta pista é bem simples, pode ser utilizado: fita,
papel, giz, carvão ou tinta (o que tiver mais fácil em casa rs) e uma pitada
de imaginação. Seguem algumas imagens.
O ponto principal é ensinar a criança que a faixa de pedestre serve para
garantir a segurança dos pedestres durante a travessia das vias, e os meios
de transportes devem respeitar, parando e esperando, dando preferência a
passagem das pessoas que estão sobre a faixa.

TERÇA-FEIRA: ATIVIDADE: SEMÁFORO.
Em cidades maiores são necessários semáforos para auxiliar na organização do
trânsito e para evitar acidentes. Utiliza uma linguagem simples e, por isso, de
fácil assimilação. É composto geralmente por três círculos de luzes coloridas,
sendo elas: vermelho, amarelo e verde. Mas também existe o semáforo para
pedestres, nas cores vermelho e verde.

SEMÁFORO COMUM

SEMÁFORO PARA PEDESTRES

Ensinar para as crianças a função dos semáforos. Conversar sobre sua
importância na prevenção de acidentes entre pessoas e veículos.
Pedir para que a criança identifique as cores, explicando a ela o significado de
cada cor (vermelho: parar; amarelo: atenção e cautela; verde: seguir).
Imprimir o molde do semáforo ou desenhar a mão livre e solicitar que a criança
pinte as respectivas cores do semáforo, para melhor assimilação do
conhecimento. OBS: molde disponibilizado no grupo de pais.
QUARTA-FEIRA: ATIVIDADE: MUSICALIZAÇÃO.
Ouvir e cantar a Música (Obs: vídeo disponível no grupo de pais).
Motorista
Eliana
Motorista, motorista
olha a pista, olha a pista
nela tem buracos, nela tem buracos (Há há há)
Cobrador, cobrador
olha o troco, olha o troco
está tudo errado, está tudo errado (Há há há)
Motorista, motorista
olha o poste, olha o poste
Não é de borracha, não é de borracha
vai bater...já bateu.

- Conversar com a criança sobre a importância do uso do cinto de segurança.
QUINTA-FEIRA: ATIVIDADE: VAMOS CONSTRUIR UM CARRINHO.
Usando palitos de sorvetes vamos criar o seu carro?
Pedir para que a criança pinte os palitos da cor que desejar, e de acordo com o
modelo abaixo você ira ajudá-lo a montar o seu carro ou algum outro modelo que
desejarem. USE A SUA CRIATIVIDADE.

SEXTA-FEIRA: ATIVIDADE: MEU CARRO.
Confeccionar com a criança um carro de papelão, e filmar ela brincando com o
carro e com a família. Segue abaixo alguns modelos:

