
 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Material: sulfite, giz de cera ou lápis de cor, círculos cortados tamanho de 

tampinha de garrafa com papeis coloridos ou papeis de revista, tesoura e cola 

(cortar 8 círculos será o miolo da flor, base referência para criança colorir as 

pétalas da flor). 

Conversar com a criança dizendo que iremos conhecer e aprender com o 

Bento e Totó a contar os números na Ilha e pedir para que ela fique atenta aos 

números e aos objetos que o Bento relaciona no vídeo.  

Apresentar o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9rKxo-x_-2U . 

Após o vídeo, pergunte à criança se gostou e se lembra qual número 

corresponde as flores do jardim na ilha, caso não se lembre, fale o nº 8 e na 

sequência peça para ela contar nos dedinhos até o número oito.  

E para a brincadeira ficar bem divertida e colorida, diga que ela poderá 

fazer seu lindo jardim de Flores da Ilha (com oito flores).  Apresente o sulfite e 

ajude a criança a colar (os círculos distantes um do outro) contando cada círculo 

colorido até o oito. Explique que o círculo será miolo de cada flor. Incentive a 

criança a pintar as pétalas de várias cores com giz de cera ou lápis de cor em 

torno do miolo (os círculos coloridos cortados). E ao final, parabenize a criança 

pelo lindo jardim.  
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TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

Explorar as emoções. 

Ouça essa versão da música do cravo e a rosa (paródia da Turma da 

Mônica): https://www.youtube.com/watch?v=cl07sxvt2bw 

 

Em seguida, converse com a criança sobre as emoções.  Pergunte se ela 

reconhece os próprios sentimentos, compreendendo o que lhes causa alegria, 

tristeza, raiva, dor, medo, admiração etc. Peça para ela descrever.  

 

Compartilhem conosco no grupo da escola no facebook: 

Local para a postagem das atividades: 

https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share 
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https://www.facebook.com/groups/656443331580471/?ref=share


 
 

 

                                                               

 

 

TEMA: CORES E FLORES 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

 

TAPETE DAS CORES COM AS FORMAS GEOMÉTRICAS. 

 

Separe algumas folhas de sulfite ou que tiver em casa e risque as formas 

geométricas: círculo, quadrado e triângulo (necessário ser ao menos duas ou três de 

cada). Após, peça para a criança escolher três cores e pintar as formas geométricas. 

Depois, recorte-as para montar o nosso tapete, que poderá ser feito no jornal, papelão, 

aquilo que tiverem em casa ou diretamente no chão. 

 

Agora é só brincar, seguindo alguns comandos: 

 

- Pise somente no círculo amarelo; 

- Pule no quadrado vermelho e depois volte no triângulo amarelo; 

- Coloque uma das mãos no quadrado amarelo e o pé no triângulo azul; 

- Conte os triângulos, círculos e quadrados; 

- Conte quantos quadrados vermelhos, quantos círculos amarelos e assim por 

diante, aproveitando esse momento para brincar com a criança. 

 

 

 

 

 

 

https://www.colegiosantamonica.com.br/colegio-santa-monica-formas-geometricas-

educacao-infantil-bonsucesso 
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