
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
 

Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Luana Cristina da Silva  

Turma: Maternal II B Data:23/11/2020 

Título da Atividade: Cores do semáforo. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO04); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, 

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

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

explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos 

tridimensionais (EI02TS02). 

 

Resumo: 

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 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.  

Nesta atividade a criança irá construir um semáforo para aprender as cores e seus significados, 

bem como assistir ao vídeo, “O Semáforo (TurmadoBambolê) ”juntamente com os pais ou 

responsável.  

 

Preparação: 
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Materiais: 

Papelão, tesoura, folha de papel, tintas guache vermelha, amarela e verde. 

Observação: O semáforo pode ser feito com qualquer material que a família tiver em casa. 

 

Espaços: 

Organize um espaço disponível que contenha uma superfície plana para a construção e que atenda 

às necessidades da criança referentes à segurança, comodidade proporcionando possibilidades de 

movimentos amplos e expressivos. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e o 

envolvimento da criança. 

 

Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no grupo 

do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material servirá para a 

garantia do acompanhamento pedagógico. 

 

Observe Atentamente: 

Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra interesse 

em participar da atividade? Identifica as cores do semáforo? Compreende o que cada cor 

significa? 

 

O que fazer durante? 

1. Assista ao vídeo com a criança, mostre a imagem do semáforo e dialogue sobre as cores e 

seu significado dizendo que: - O sinal vermelho significa que o motorista deve parar, o amarelo 

atenção o sinal está preste a se fechar necessitando cautela e o verde o motorista pode seguir em 

frente, está livre.  

2. Após pinte toda mão da criança e peça para carimbar na folha, recorte a mãozinha em circulo 

e cole em um pedaço de papelão. 
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Atenção: Cuidado com a tesoura, uso exclusivo do adulto. 

 

 

 

 

 

Link importante: 

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

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

BNCC:hhttp://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=uxn8l_dIELA&feature=youtu.be 
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