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Estratégia de Aprendizagem:  

ATIVIDADE: BRINCADEIRAS COM CARRINHOS 

A educação para o trânsito se dá em um processo 

contínuo de construção de conceitos e valores, para o exercício da 

cidadania. 

A nossa atividade proposta para hoje é que a família ofereça alguns carrinhos para a 

criança e brinque juntos. 

Os pais podem usar a imaginação colocando fita crepe no chão simulando uma pista, 

e vá falando sobre algumas regras de trânsito como: sinal vermelho o carro tem que parar, 

no amarelo atenção e no verde seguir. Assim, por meio da brincadeira a criança terá noções 

básicas de trânsito. 

Registre com fotos ou vídeos e compartilhe conosco no grupo do WhatsApp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE: MEU AMIGO SEMÁFORO 

 

 Por meio das brincadeiras, as crianças além de se divertirem, 

criam, interpretam, interagem e se relacionam com o mundo que vive. Porém, é importante 

que elas compreendam as diversas situações em relação às regras de trânsito e 

principalmente que conheçam o uso do semáforo e o significado de suas vibrantes cores. 

Nesta atividade o principal objetivo é incentivar os pequenos a assimilar e relacionar as cores 

do semáforo, com os comandos e ações a serem obedecidos.  

 Após o adulto assistir o vídeo sugerido junto com a criança, o responsável irá 

conversar e explicar o significado de cada cor. Na sequência irá junto com a criança 

confeccionar três plaquinhas com papeis colorido nas cores (vermelha, amarela e verde), 

usando o que tiver em casa. Em seguida, levará a criança em um lugar seguro e oferecerá 

um objeto onde a criança possa usar como volante (tampa de panela ou de pote). Então 

convidará a criança para brincadeira de simular ser um carro, enquanto o adulto irá 

apresentar as placas e pedir para obedecer aos 

comandos.  

       (Ex: placa verde= correr, amarela=andar 

devagar, vermelho=parar) 

 

Material: tesoura, círculo de papel (verde, amarelo 

e vermelho), palito de sorvete e cola. 

 

Vídeo: semana do trânsito  

https://www.youtube.com/watch?v=pG8vSFx48f0 
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Sugestão de plaquinhas 

 
 


