
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 11 
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Campo de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e transformações. 

 
TEMA: Maio Amarelo: Respeito e responsabilidade no trânsito. 

ATIVIDADE: Confeccionando um semáforo.  
Olá famílias! 

Para realizar a atividade convide a criança e fale para ela que hoje vamos conhecer e confeccionar 
um semáforo. Observem algumas sugestões de imagens. 

 
 

Depois a família irá selecionar alguns materiais que tenha disponíveis em casa. Sugerimos que para 
o semáforo seja um pedaço de papel duro (papelão) ou rolo de papel toalha; 
Para o faróis: Pedacinhos de papel colorido com as cores verde, vermelho e amarelo ou tinta ou giz de cera 
com essas cores. No momento da organização e desenvolvimento da atividade o adulto vai mostrando e 
explicando para a criança todos os paços que estão sendo desenvolvido como: Agora vamos cortar o 
papelão, vamos pintar ou colar os papeis com as cores verde, amarelo, vermelho estimulando o 
desenvolvimento da linguagem por meio das descobertas. 
 Deixe a criança manusear os materiais (exceto: tesoura), convide ela e auxilie-a na realização da 
pintura ou colagem, incentivando- a explorar, manipular e manusear os materiais. 
 Para tornar esse momento mais divertido, quando o semáforo estiver pronto, entregue-o para a 
criança e brinque com ela conversando sobre as cores e cante a música: “Música para a semana do 
transito.” 

Alô crianças! Vamos todos aprender.  
As cores dos sinais de trânsito, não é difícil você vai ver. 

Criança esperta, é assim que faz. 
 Dentro do automóvel, vai aprendendo com seus pais. 

Se está vermelhinho: Espere um pouquinho; 
Se está amarelão: Preste atenção; 

Mas quando ficar verde, você pode passar. 
Link do vídeo com a música: https://youtu.be/cZ26eoQ98n8  
  

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

https://youtu.be/cZ26eoQ98n8
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Campos de Experiência: Corpo, gestos e movimentos. 

 

Atividade: Trânsito - Desafios e cuidados 

Sabemos que no trânsito temos muitos desafios e para tanto temos que exercitar desde muito pequenos 

os cuidados e/ou a atenção. Dentro deste contexto vamos criar circuitos em casa para que as nossas 

crianças superem os desafios por meio de cuidados e/ou atenção! 

Espalhe pelo o chão, enfileirando travesseiros, almofadas no qual – a criança irá atravessar o percurso 

caminhando sobre os materiais com texturas fofas; 

Coloque alguns potes ou garrafas pets – espalhando os, simulando os cones do trânsito para que a criança 

atravessar em ziguezague; 

Coloque algumas cadeiras – a criança terá que fazer o percurso – como se fosse um túnel!! Aqui a criança 

pode utilizar um carrinho para que a brincadeira seja significativa e prazerosa 

Observe as estratégias de seu bebê – irá usar para atravessar o percurso. 


