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Introdução 

O semáforo serve para orientar o fluxo de veículos e pedestres. O semáforo possui três cores > o 

verde indica que a passagem para veículos e pedestre está livre, o amarelo indica que  está 

prestes a fechar e o vermelho indica que  está impedido para passagem de veículos e pedestres. 

 

ATIVIDADE: SEMÁFORO 

Material:  

- Tinta Guache (segue receita) 

- Papelão ou outro papel 

- barbante ou lã 

Desenvolvimento: Olá família. Nesta atividade de hoje vocês deverão junto com sua criança 

confeccionar um semáforo. Ficara a critério da família onde farão a confecção, se será 

confeccionado como um avental ou como placa. Para montar o semáforo vocês precisarão de 03 

círculos (01 verde, 01 amarelo e 01 vermelho).  Esses círculos deverão ser coloridos com  tinta ou 

com qualquer outro material de sua preferência de acordo com as cores mencionadas que serão  

verde, amarelo e vermelho. Após a confecção, juntos vocês poderão estar utilizando nas 

atividades a serem realizadas nos dias 23 e 24 de setembro e também poderá interagir utilizando 

o semáforo na música “Atravessar a Rua” da Xuxa para melhor assimilação da criança com o 

material confeccionado. Abaixo segue o link da música semáforo para ajudar a criança a 

memorizar sobre o semáforo. Não se esqueçam de compartilhar conosco nos enviando imagem 

deste momento. 

Link: https://youtu.be/ROH5dDOycF8 
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Receita da Tinta Guache caseira 

Ingredientes: 
1 xícara (chá) de farinha de trigo; 
1 xícara (chá) de sal; 
1 e ½ xícara (chá) de água; 
1 colher (chá) de óleo vegetal (para dar brilho); 
Corantes alimentícios sortidos. 
Modo de preparo: 
Em um refratário, misture todos os ingredientes com a ajuda de um batedor ou 
uma colher, até que tudo fique bem misturado e homogêneo. Agora é só 
transferir para os potinhos e colorir à vontade, utilizando o corante alimentício. 
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