
 

 

 

 
Tema: Dia da Árvore e Trânsito 

Atividade: “Atravesse na Faixa de Pedestre” 

 
Na atividade de hoje, vamos aprender a atravessar na faixa de pedestre. 
 
Como fazer: De forma descontraída e prazerosa, o adulto irá explicar para a criança 

sobre a faixa de pedestre e também sobre os semáforos de veículo e de pedestre, 
porque precisaremos deles para aprender a atravessar. Coloque o vídeo do link “A dona 
Faixa (Vídeo Oficial)”, assista com a criança, ele irá auxiliar na explicação. Lembrando 
que temos também a faixa de pedestre que não tem semáforo, será bom explicar para 
a criança e orientá-la para que sempre esteja acompanhada com uma pessoa 
responsável para atravessar. Peça para ela desenhar três círculos em uma folha de 
papel, papelão ou outro papel que tiver em casa, utilize uma tampa de algum pote nesta 
forma geométrica. Deixe-a colorir nas cores do semáforo de veículo – 
Vermelho/Amarelo/Verde. Explique o que cada uma significa: VERMELHO-PARE / 
AMARELO-ATENÇÃO / VERDE-SIGA. O adulto poderá recortar os três círculos e colar 
em um palito se quiser, para ficar mais fácil o manuseio. Terminados os desenhos, faça 
as faixas no chão com o material que tiver em casa (giz de lousa, giz de cera, fita crepe, 
linhas brancas, pedaços de barbante, etc.). Agora, vamos praticar! A criança ficará do 
outro lado da faixa e o adulto irá mostrar as cores, uma de cada vez e fará a pergunta 
se ela pode atravessar ou não naquele sinal que está para os carros. Lembrando que 
ela só poderá atravessar quando o farol estiver vermelho para os veículos. Nas cores 
Amarelo e Verde para veículos não poderá atravessar. 
 
Esta atividade irá auxiliar no desenvolvimento da atenção, percepção, conhecimento 
das cores, da forma geométrica (círculo). E conscientizar o comportamento sobre o 
trânsito. Tenham todos um ótimo momento! 
 
Link do vídeo: “A dona faixa (Vídeo Oficial)” 
https://www.youtube.com/watch?v=DmlV2p8Ih80 
 
Recursos: Folha Sulfite, de Caderno ou outra; Papelão; Tampa em forma de círculo; 
Tesoura sem ponta; Palito de churrasco ou outro; Lápis de Cor; Giz de Cera; Tinta 
Guache ou Canetinha; Fita Crepe; Giz de lousa; Linhas brancas; Pedaços de barbante, 
etc. Mídias. 
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