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ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Graciane S. Tostes da Cruz e Larissa Craco 

Turma: Berçário II – A e B                      Data: 01/09/2021 (quarta-feira) 

Título da Atividade 01: As cores do semáforo. 

 

Objetivos específicos: 

● Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos (EI01EO01); 

● Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo 

descobertas (EI01ET03); 

● Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças 

entre eles (EI01ET05). 

 

Proposta pedagógica: 

O semáforo é um sinal de trânsito que funciona como um instrumento de controle no 

tráfego de automóveis e pedestres nas ruas e estradas. Ele serve para auxiliar os 

motoristas e pedestres a se locomoverem com cautela nas vias de circulação das 

cidades. 

Em quase todo o mundo, há uma “língua” na qual nós somos fluentes: as cores do 

semáforo. Não importa onde estamos ou para onde vamos, sabemos que o vermelho 

indica parar, amarelo significa diminuir a velocidade e o verde, seguir em frente. 

Por isso é de suma importância que nossos pequenos se familiarizem com essas cores o 

quanto antes. Para que desta forma eles já possam ir construindo a consciência e o 

respeito às sinalizações do trânsito.  

Sendo assim hoje nós iremos realizar uma divertida brincadeira que terá como objetivo 

de apresentar as cores do semáforo, utilizando objetos diversos nas respectivas cores e 

uma caixa de papelão. 

 

Materiais: 
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- Objetos nas cores do semáforo (vermelho, amarelo e verde). 

 

Sugestões para as famílias: 

Para iniciar a atividade separe alguns objetos que representem as cores do semáforo. Em 

seguida, converse com a criança destacando a importância dos semáforos em uma 

cidade e a partir daí, vá mostrando as cores e explicando o que cada uma representa no 

sinal.  

Para que a atividade seja mais atrativa, permita que o pequeno explore os objetos 

livremente, realizando suas próprias experiências.    

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e 

enviar no nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do 

acompanhamento pedagógico. 

 

Links: 

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

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/bercario-ii-a-e-b-2021. 

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 
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