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Olá, família! Essa semana iremos trabalhar cores e formas, elas estão presentes em tudo 

que nos cerca. O nosso mundo é colorido, são infinitas as possibilidades de representação e 

utilizamos as cores e as formas para expressar nossas ideias e sentimentos. Vamos iniciar com o 

vídeo do varal de história “Bom dia, todas as cores” da autora Ruth Rocha, a contação inicia com 

um animalzinho chamado camaleão que um dia acorda cedo e muito contente, muda sua cor para 

rosa, sua cor preferida. Sai para passear pela floresta e a cada amigo que encontra ouve um palpite 

e muda a sua cor, para satisfazer seus amigos. No final da história nosso amigo camaleão percebeu 

que não é possível agradar a todos e que o mais importante é que façamos aquilo que nos deixa 

feliz. 

 

     
 

1º Momento: Assistam ao vídeo da história através do link: https://youtu.be/lzD3jfsfOQ4  

 
2º Momento: Após assistirem ao vídeo peça para a criança fazer um reconto da história, ao realizá-

lo, a criança é estimulada a desenvolver a linguagem oral e o raciocínio lógico. 
 
3º Momento: Em seguida, faça algumas perguntas tais como: 
 

 Quando ele encontrou o professor pernilongo, ele mudou da cor rosa para? (Azul) 

 Qual a cor que você mais gostou do camaleão? 
 A cor preferida do camaleão é a cor de rosa, pergunte para a criança qual sua cor preferida?  
 Se possível peça para a criança mostrar um objeto, brinquedo ou uma peça de roupa de sua 

cor preferida. 
 

4º Momento: Como proposta de devolutiva, propomos que os responsáveis nos enviem fotos ou 
vídeos da criança realizando sua atividade no grupo do WhatsApp da sala. 
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