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Berçário II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  O Eu, o Outro e o Nós. 

OBJETIVOS APRENDIZAGEM: (EI02EF01 

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, 
necessidades, sentimentos e opiniões. 
(EI02CG05) 
- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, 
adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 
outros. 

 

Olá, como vocês estão? 

Espero que todos estejam bem. 

Esta semana  vamos trabalhar o tema “Semana do trânsito” hoje vamos fazer 

uma brincadeira usando as plaquinhas com as cores do semáforo. 

 O adulto vai conversar com as crianças sobre que é um semáforo 

Depois de ouvi-las, irão dar um exemplo como são os sinais de trânsito. Eles 

existem para que os cidadãos obedeçam para que não sofram um acidente e se 

machuquem. Então, quando alguém olha para um desses sinais, já sabe qual é 

o seu significado. Mostrar imagens de sinais de trânsito para eles e explicar a 

função de cada um, deixando por último o semáforo: 

Explicar que o semáforo é um sinal que possui três cores: Verde que significa 

siga, ou seja, quem está dirigindo e enxerga essa cor pode continuar sua viagem; 

amarelo que significa atenção, ou seja, o motorista deve reduzir a velocidade do 

seu carro e a cor vermelha que significa pare, ou seja, o motorista deve ficar com 

o veículo parado até o sinal abrir (a cor verde aparecer outra vez). A família fará 

uma atividade lúdica: as crianças caminharão pela sala. Quando ela mostrar o 

cartão amarelo, elas devem andar devagar; quando o cartão mostrado for o 

verde, eles devem andar rápido e quando for o vermelho, eles devem ficar 

parados. Feito isso a criança pode pintar utilizando giz de cera ou colar papel no 

semáforo. 

Não esqueçam de compartilhar as fotos ou os vídeos com as professoras! 



 

Link: http://danipsicopedagogia.blogspot.com/2012/09/sinais-de-transito-cores-

do-semaforo.html 

http://danipsicopedagogia.blogspot.com/2012/09/sinais-de-transito-cores-do-semaforo.html
http://danipsicopedagogia.blogspot.com/2012/09/sinais-de-transito-cores-do-semaforo.html


 

Link: https://www.educacaoetransformacao.com.br/desenhos-para-colorir-semana-do-

transito/colorir-semaforo/ 
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