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Campos de Experiência:TRACÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

 

Atividade: Aprendendo as cores do Semáforo. 

 

O semáforo serve para auxiliar os motoristas e pedestres a se locomoverem com 
cuidado nas vias de circulação das cidades. Normalmente, os semáforos são formados 
por três círculos de diferentes cores: vermelho, amarelo e verde. 

 

Materiais necessários: caixa de papelão, caixinha de leite, rolo de papel toalha, círculos 

de papel nas cores mencionadas, cartolina ou papel retangular com furos, cola ou fita 
adesiva, se preferir tinta guache vermelha, amarela e verde., tesoura. 

 

Assista o vídeo: 

https://youtu.be/fCuXBRCYgn8 

 

Como realizar a atividade: Escolha um espaço tranquilo e que possa colocar os 

materiais para a confecção do semáforo. Com a ajuda de um adulto encape a caixinha de 
leite ou o rolo de papel toalhaou de papel higiênico. Também faça os círculos. Cole os 
círculos no semáforo. 

 
 

 
Depois de pronto faça algumas perguntas para a criança utilizando o semáforo com o 
sinal para seguir e parar. 
 
O sinal vermelho significa o que? 
Que o motorist deve parar; 

https://youtu.be/fCuXBRCYgn8
https://www.google.com/search?q=Como+fazer+um+sem%C3%A1foro+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil?&sa=X&bih=625&biw=1349&rlz=1C1ASVC_pt-BRBR944BR944&hl=pt-BR&sxsrf=AOaemvKZubkdzpUGxaA6z6GStRes3I_jEw:1630518063366&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YtU6KyAzYiwb4M%252CTSwswwHAEu1zwM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQAtrO9hylOW69GfZvhOtdfJzIPbg&ved=2ahUKEwigvt2Pqd7yAhXyIbkGHQHHDJcQ9QF6BAgwEAE#imgrc=YtU6KyAzYiwb4M
https://www.google.com/search?q=Como+fazer+um+sem%C3%A1foro+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil?&sa=X&bih=625&biw=1349&rlz=1C1ASVC_pt-BRBR944BR944&hl=pt-BR&sxsrf=AOaemvKZubkdzpUGxaA6z6GStRes3I_jEw:1630518063366&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YtU6KyAzYiwb4M%252CTSwswwHAEu1zwM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQAtrO9hylOW69GfZvhOtdfJzIPbg&ved=2ahUKEwigvt2Pqd7yAhXyIbkGHQHHDJcQ9QF6BAgwEAE#imgrc=YtU6KyAzYiwb4M
https://www.google.com/search?q=Como+fazer+um+sem%C3%A1foro+na+educa%C3%A7%C3%A3o+infantil?&sa=X&bih=625&biw=1349&rlz=1C1ASVC_pt-BRBR944BR944&hl=pt-BR&sxsrf=AOaemvKZubkdzpUGxaA6z6GStRes3I_jEw:1630518063366&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YtU6KyAzYiwb4M,TSwswwHAEu1zwM,_&vet=1&usg=AI4_-kQAtrO9hylOW69GfZvhOtdfJzIPbg&ved=2ahUKEwigvt2Pqd7yAhXyIbkGHQHHDJcQ9QF6BAgwEAE#imgrc=YtU6KyAzYiwb4M


 
 E o sinal amarelo significa o que? 
Atenção o sinal está prestes a se fechar, necessitando cuidado.  
 
 E o sinal verde significa o que? 
 Que o motorist pode seguir em frente, está livre. 

 

Não esqueça de registrar com fotos ou vídeo e compartilhar conosco. 
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