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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS; 

METODOLOGIA:  

Essa semana estamos trabalhando sobre o trânsito, desde pequenos precisamos 

desenvolver em nossas crianças a consciência de compreender as regras de trânsito. 

Os semáforos são itens indispensáveis na organização e controle na circulação de 

carros e pedestres. Ele é formado por três círculos, cada um de uma cor. De cima para 

baixo, as cores são: vermelho, amarelo e verde. Com a luz vermelha acesa, é indicativo 

de que o motorista deve parar imediatamente. O amarelo indica que é preciso ficar atento 

pois uma mudança ocorrerá em breve. E o verde significa que o motorista pode seguir, 

que o trânsito está livre. 

Atividade de hoje com ajuda de um adulto, é confeccionar um semáforo com caixa de 

papelão. 

 Vamos precisar de: 

 Uma caixa de papelão  

 Papel celofane nas cores, amarelo, verde e vermelho 

A atividade é feita com caixa de papelão e papel celofane e acende de verdade! Se não 

tiver poderão utilizar outros materiais como tinta guache, lápis de cor, giz de cera. 

Use uma caixa retangular que lembre um semáforo. Corte 03 círculos na frente da 

caixa e 03 no fundo, como mostra a foto. Cole papel celofane nas cores do semáforo na 

frente da caixa e decore com EVA, ou pinte com tinta. Agora é só pegar uma lanterna ou 

ligar um farol nos círculos do fundo e acender o semáforo! Vamos cantar a música 

"Motorista", enquanto o sinal está ligado (com farol) no verde todos que estão 

participando da atividade irão cantar bem forte a música, no momento que acender a luz 

amarela todos canta bem baixinho e ao sinal ficar vermelho todo mundo tem que parar de 

cantar. Vídeo da música motorista https://www.youtube.com/watch?v=uIZ1i-DOSac  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIZ1i-DOSac

