
 

Estamos aqui mais uma semana para a realização das nossas 
atividades, com o tema “Cores e Flores”. 

É importante estimular a criança através das flores e suas cores, 
despertando nos pequenos a alegria e o prazer de estarem em contato 
com a natureza, aguçando a curiosidade pelas diferentes texturas, 
cores e formas. Com esse contato a criança produzirá identificando 
suas vivências pessoais e sociais. 

Pedimos aos responsáveis que procurem um lugar aconchegante e 
façam a leitura da história abaixo pontuando todas as flores e suas 
cores. 

A FLORZINHA ENJOADA 

 

Era uma vez uma Florzinha branca que vivia triste no 

jardim 
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Então apareceu uma Fada madrinha e perguntou: Por 

que você está triste? 
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A Florzinha respondeu que vivia triste porque era 

BRANCA e ninguém a enxergava. 

Então a Fada Madrinha com sua varinha 
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transformou-a em uma linda flor VERMELHA. 

 

 

 

 Mas a Florzinha não gostou, pois já havia muitas 

flores vermelhas no jardim e ela ficaria perdida entre as 

outras. 
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A Fada paciente resolveu transformá-la na cor VERDE 

 

 

 

 

Mas ela também não gostou porque ficou com a cor das 

folhas verdes 
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Muito paciente, a Fada mais uma vez mudou sua cor  

e a transformou numa linda flor AZUL 

 

Ela olhou-se e disse que não queria ser azul, pois é a 

cor do céu. 
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Agora a Fada transformou-a na cor ROSA. 

 

 

 

 

 Mas ela não queria ser rosa, porque rosa é uma cor 

exibida. 
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Já perdendo a paciência, a Fada transformou-a na cor 

AMARELA. 

 

 

Mas a Florzinha também não gostou do amarela, 

porque seu miolo já é amarelo e ficaria sem graça. 
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A Fada que já não tinha mais paciência disse: Olha 

Florzinha, eu não sei mais o que fazer por você. 

É melhor voltar a ser BRANCA 

 

 

 

A Florzinha pensou bem e decidiu que a cor branca era 

a que ela queria e que branco é muito bonito. 

Fim 
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Atividade: Flor na água 

Convidamos para uma brincadeira muito legal! 

Vamos lá?  

 Materiais necessários: folha sulfite ou pedaços de papéis coloridos 

(vermelho, verde, azul, rosa, amarelo e branco) lápis, tesoura, 

canetinhas coloridas ou tintas guaches nas cores citadas acima. Pegue 

uma única folha de sulfite, dobre-a ao meio e depois dobre mais duas 

vezes até ela ficar pouco maior que o tamanho de um cartão.  Em 

seguida, desenhe uma flor com pétalas em um dos lados do papel, 

como a folha foi dobrada várias vezes, com este único molde você vai 

conseguir recortar várias flores de uma só vez, peça criança para pintar 

as flores nas cores (vermelha, verde, a azul, rosa, amarela) deixando 

uma simbolizando a Florzinha Insatisfeita (branca) com o material 

disponível em casa. Se forem utilizar os papéis coloridos desenhem 

uma flor em cada pedaço.  

Para brincar dobre cada uma das pétalas em direção ao miolo da flor 

para que ela fique bem fechada. Coloque uma bacia com água ao 

alcance da criança e peça para que coloque uma flor por vez dentro da 

bacia, quando a flor abrir pergunte para a criança qual é a cor da flor. 
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