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ALUNO(A):________________________________________PROFESSORA:____________________ 

 

ESCOLA (   ) EMEI “Prof.ª RUTE THONI BÉRGAMO”; (   ) EMEI “Prof.ª MARIA DE LOURDES 

SALEMI BERTELLI”; (   ) EMEI “ÂNGELA MARIA BÉRGAMO ANTUNES” 
Expressar corporalmente emoções, ideias e opiniões, tanto nas relações cotidianas como nas brincadeiras, dramatizações, danças, musicas, 

contação de histórias, dentre outras manifestações, empenhando-se em compreender o que outros também expressam. 

TS02 – Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 

tridimensionais. 

Trânsito Brasileiro 

No dia 25 de setembro, comemoramos o dia Nacional do Trânsito, pois o objetivo é conscientizar as 

pessoas. Agora, vamos conhecer algumas regrinhas de trânsito com o Clubinho Honda, para andar com 

segurança de um local a outro, através do link: https://youtu.be/1ntk268YKks. Depois, de assistir o vídeo, 

converse com a criança sobre a importância das regras de trânsito. Na sequência, observe as duas cenas 

abaixo e pinte com lápis de cor ou giz de cera, apenas a correta, onde as pessoas podem atravessar a rua com 

segurança. 

 

 

Segundo o Código de 

Trânsito Brasileiro, 

trânsito é a utilização das 

vias por pessoas, 

veículos e animais, para 

circulação, parada, 

estacionamento e 

operação de carga e 

descarga, ou seja, 

quando você está no 

carro, no ônibus, 

atravessando a rua ou 

esperando o semáforo 

abrir, você está no 

trânsito. O trânsito é um 

assunto muito tratado 

hoje em dia, isso porque 

praticamente todas as 

pessoas de alguma 

maneira, convivem com 

o trânsito. Todo cidadão 

tem o direito de ter o 

trânsito em condições 

seguras, mas para que 

isso aconteça é 

importante que todos 

colaborem e conheçam 

as regras e sinais do 

trânsito. 
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