
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: CONFECÇÃO DO SEMÁFORO COM CARIMBO DAS 

MÃOS 

 Esta semana falaremos um pouquinho sobre o trânsito para nossas crianças. Vocês 

podem pensar: “Não é muito cedo para falarmos sobre isso?” Porém, mesmo que as crianças 

não sejam motoristas, isso de forma alguma as exclui como personagens do trânsito. Elas 

são pedestres, passageiras, o que reforça a importância de incluí-las no assunto. Ensinar 

crianças o quanto antes sobre seus direitos, deveres e leis do trânsito contribuem para a 

formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis, na vida e nas ruas. Sendo assim, 

para realizar a atividade convide a criança e fale para ela que hoje irão conhecer e 

confeccionar um semáforo.  

 Materiais necessários: 

• folha de papel sulfite;                                                  

• caixa de sapato; 

• tinta guache (nas cores amarelo, 

verde e vermelho) 

• tesoura e 

cola; 

• Esponja ou 

pincel. 

  

 Passo a Passo: 

• Pintar toda a mão da criança (com as cores amarelo, verde e 

vermelho) e carimbar na folha de sulfite; 

• Recortar o carimbo da mãozinha em círculo; 

• Colar na caixa, conforme figura abaixo. 

Após finalizar o semáforo, peça para a criança identificar as 

cores, explicando a ela o significado de cada cor (vermelho: 

parar; amarelo: atenção; verde: seguir). Boa atividade! 

Não esqueça de registrar este momento através de foto ou vídeo e nos enviar. 
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Estratégia de Aprendizagem: 

 ATIVIDADE:  COMO ATRAVESSAR A RUA  

 

As Crianças pequenas estão abertas a ouvir, fazer música, se 

movimentar e seguir exemplos dos adultos, elas estão sempre rodeadas de 

sons, observa e imita certos gestos. O responsável irá escolher um momento tranquilo e 

junto com a criança assistirá um vídeo da Xuxa, que ensina que devemos respeitar o trânsito, 

esperar o sinal fechar, procurar atravessar sempre em uma faixa de pedestre. 

 Se tiver uma oportunidade, leve a criança até uma travessia da cidade, onde se 

encontra um sinal. Converse com ela sobre as cores do semáforo (Vermelho, amarelo e 

verde) e mostre também o que é uma faixa de pedestre. Fale que devemos atravessar 

sempre nela, assim que o sinal fechar. Nos envie fotos ou vídeos desse passeio e da 

atividade.  
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