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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas. 
 

ATIVIDADE: Desarmamento infantil – Mãozinhas da paz. 
 

ESTRATÉGIA: 
Estamos chegando no dia do desarmamento infantil e você sabia que a 
construção de uma cultura de paz começa desde a infância? Agora que já sabe, 
vamos fazer o símbolo da paz? 
Para esta atividade, vamos precisar de uma folha em branco, um lápis, uma 
tesoura e fita adesiva. 
O responsável vai contornar as duas mãos da criança (que serão as asas da 
pombinha). Desenhe também o corpinho da pomba. Depois de desenhar, recorte 
na linha para que possamos colar e formar a pombinha branca. Cole uma mão 
de cada lado. Depois de pronta, se desejar, você pode pendurar em algum lugar 
para que a criança veja durante o dia.   
A sua pombinha deve ficar mais ou menos assim: 
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Tema: Cores 

        Nos primeiros anos de vida, o contato com o mundo permite à criança 
construir conhecimentos práticos sobre seu entorno, relacionados à sua 
capacidade de perceber a existência de objetos, seres, formas, cores, sons, 
odores, de movimentar-se nos espaços e de manipular os objetos (BRASIL, 
1998, p.169). 

História A borboleta azul 

         A leitura estimula a imaginação, desperta a concentração, aumenta o 
vocabulário, é importante para o desenvolvimento intelectual da criança. 

         Em lugar tranquilo leia a história da borboleta azul, faça uma linguagem 
adequada para a criança, depois peça que identifique a cor azul através de 
objetos. 

Livro disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action
=&co_obra=28982 

         O uso de cores na educação infantil, principalmente as mais vibrantes, 
como vermelho, amarelo e azul, contribuem para o desenvolvimento da 
capacidade motora e cognitiva, do raciocínio, da fala, do tato, da audição, do 
paladar, dentre várias outras habilidades. 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/511791945140781717/ 


