
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: MÚSICA AS CORES DO SEMÁFORO 

 A proposta de hoje é uma forma lúdica e divertida de 

trabalhar com a criança as cores do semáforo e seus 

significados.  

 Para realizar a atividade, escolha um lugar tranquilo e providencie os seguintes 

materiais: Três círculos (pode ser de papel, tecido ou utilizar tampas de plástico) nas cores 

vermelha, amarela e verde, um de cada cor. Na sequência, organize o espaço distribuindo-

os no chão ou sobre outro lugar que achar melhor, um ao lado do outro, conforme a imagem 

abaixo, seguindo a ordem das cores do semáforo. Em seguida, inicie uma conversa com a 

criança sobre a atividade que será realizada. Apresente os círculos para ela, peça que 

identifique as cores e explique que esses círculos representam as cores do semáforo, que é 

um sinal de trânsito que serve para orientar a circulação de veículos e pedestres nas ruas e 

cada cor tem um significado. Vermelha significa: PARE! Os carros precisam parar para os 

pedestres atravessarem; amarela significa: ATENÇÃO! Os motoristas precisam ficar atentos 

e diminuir a velocidade do carro; A cor verde significa: SIGA! Os carros podem seguir em 

frente. Após o diálogo, convide a criança para assistirem juntos ao vídeo. Durante este 

momento, procure interagir com a criança, cante a musiquinha junto com ela, incentivando-

a a observar com atenção as cores dos círculos e a reproduzir as batidas com a mão no 

ritmo da música e nas cores corretamente, até o final da musiquinha. Se a criança tiver 

alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que os responsáveis auxiliem, fazendo 

com que ela se sinta estimulada para realizar a atividade. Divirtam-se! E boa atividade! 

E não esqueça de registrar esse momento com foto ou vídeo e 

compartilhar conosco! 

 

                              

Link: https://youtu.be/8zIRnDI0N1o 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 22/09/2021 SEMANA: 27 

PROFESSORES:  Leila, Rosangela, Sandra, Elisangela, Daniela, Lourdes e 
Maria José. 

TURMA: B2A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, gestos e movimentos 

https://youtu.be/8zIRnDI0N1o


 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: CONFECCIONAR SEMÁFORO 

 

 Viver e conviver em sociedade não é tão fácil por exigir o cumprimento 

de muitos deveres por parte de cada pessoa. O tema da semana está sendo sobre Educação 

para o Trânsito, pois nossas crianças, logo cedo, precisam dessa formação aprendendo 

valores como o respeito, a cordialidade, responsabilidade e solidariedade tão necessárias 

nesse contexto. 

 Pensando nisso, a proposta dessa atividade é a confecção do semáforo. Para isso, 

será necessário que o responsável apresente o semáforo e explique a função de cada cor e 

qual o procedimento correto do motorista. Em seguida, desenhar o semáforo em uma folha, 

pintar a mão da criança com as cores vermelha, amarela, e verde e carimbar conforme o 

semáforo. Quando pintar a mãozinha de acordo com a cor pergunte para acriança qual dos 

círculos será carimbado o de cima, do meio ou de baixo.  Assim a criança aprenderá a função 

das cores do semáforo no trânsito e as suas posições. 

Obs.: Lucca sobrinho da professora Carmem realizou a atividade. 
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