
 
 

 

 
PROJETO CORES E FLORES 

Nome da atividade: Unindo as Cores e Explosão das cores 
Olá Família, 

Sabemos que a diversidade das cores encanta nossos pequenos, pois elas alegram o ambiente e traz 
estímulo para a aprendizagem. Um ambiente com cores e estimulador auxilia no desenvolvimento 

intelectual, linguístico, social e motor das nossas crianças. Preparamos duas sugestões que propiciará um 
momento mágico e lúdico! Vamos lá descobrir a mágica das cores? 

Primeira sugestão: Unindo as Cores” 
1°Momento: O responsável providenciará alguns materiais para o momento: bolinhas coloridas de papel 

amassado, massinha de modelar ou algodão colorido, pegador de macarrão, colher de chá ou pregadores. 
E, por fim, recipientes coloridos, como potes, tubos de papel higiênico ou papel toalha (colorido com giz, 

tinta guache, canetinhas ou encapados com papeis coloridos). Vale lembrar que as bolinhas precisam ser da 
mesma cor do recipiente. 

2º Momento: Os pais irão dispor as bolinhas coloridas no chão e próximo a elas os recipientes. A criança 
terá que com a colher, pegador ou pregador pegar a bolinha e colocar no recipiente com a cor 

correspondente. É importante que a criança fale a cor que pegou! 
Segunda Sugestão: “Explosão de Cores” 

1°Momento: Pedimos que os responsáveis assistam ao vídeo “Explosão das cores”, no link: 
https://www.youtube.com/watch?v=C91PiN-e7gw 

Ao término, sugerimos que prepare o material necessário. 
2°Momento: Façam a experiência juntamente com a criança. Através da observação poderão diferenciar a 

diversidade de cores presentes no recipiente, nomeá-las e perceber uma explosão de cores em cada 
movimento. 

 
Projeto Musicalizar para Integrar: Neste link vocês encontrarão o vídeo do projeto 

https://www.youtube.com/watch?v=QU9wJIdIXEQ&t=1s. Vamos ver as professoras trouxeram esta 
semana?! Vamos conferir! 

 
 

E não esqueçam de registrar esse momento e a experiência. Compartilhem conosco os vídeos e fotos no 
Facebook da escola: https://www.facebook.com/groups/265583877812605/ 
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