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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Educadoras: Ana Paula Menegolo Silva e Raíne Ap. Arantes de Souza 

Data: Segunda-feira, 01 de setembro de 2021. 

Turma: Maternal I - A e B 

 

Título da atividade: Sinalização de trânsito: Semáforo. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Comunicar-se com colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

 Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de 

modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar 

objetos tridimensionais ( EI02TS02); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

 Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, 

sentimentos e opiniões (EI02EF01). 

 

Proposta pedagógica: 

No trânsito, também existem regras e leis, que devem ser cumpridas para que haja 

organização e para que tudo funcione direitinho. É muito importante que todos 

conheçam quais são as formas corretas de se comportar no trânsito, respeitando as 

outras pessoas que também convivem no mesmo espaço, assim, fica fácil evitar os 

acidentes, preservar nossa vida e a vida das outras pessoas. As crianças não são 

motoristas, mas isso de forma alguma as exclui como personagens do trânsito, elas são 

pedestres, passageiras, ciclistas, o que reforça a importância de incluí-las na pauta sobre 
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a educação no trânsito, pois ensinar os pequenos 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, dialogue com a criança sobre as cores do semáforo e seu significado 

dizendo que: - O sinal vermelho significa que o motorista ou pedestre deve parar, o 

amarelo atenção o sinal está prestes a se fechar necessitando cautela e o verde o 

motorista ou pedestre pode seguir em frente, está livre. Em seguida, auxilie a criança na 

confecção do semáforo para aprender as cores e seus significados utilizando materiais 

que a família tiver em casa. Para tornar o momento lúdico e cheio de aprendizagens 

coloque a música “O Semáforo (Turma do Pambolé)” durante a confecção.  

 

Materiais:  

- Lápis de cor, giz de cera, canetinhas ou tinta guache vermelha, amarela e verde; 

- Materiais que a família tiver em casa disponiveis. 

 

Sugestões para as famílias: 

Reforce com a criança sobre as cores do semáforo e seus significados e ajude-a durante 

a confecção caso for necessário. Use e abuse da criatividade, podendo construir o 

semáforo com caixa vazia de leite, sapato, papelão, rolinhos de papel higiênico, papel 

tolha, pintura carimbando a mão da criança entre outras sugestões. 

 

Registro da atividade: 

Utilize fotos e vídeos curtos para registrar os ricos momentos de execução da atividade 

e envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta para acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros” disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas. 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
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Objetivos Contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil. 

  

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 
 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#infantil

