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Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. 
 

TEMA: Cores e formas. 
 

ATIVIDADE: Brincando com elementos da natureza. 
 

Olá família, durante essas duas semanas as crianças aprenderam: poema, história, pintura, 

músicas, brincadeiras, formas e muitas cores, que tal agora nos lembrarmos da história um 
pouquinho e fazer uma atividade bem legal? 
 

 ...“O camaleão acordou bem cedo e disposto, lavou seu rosto em uma folha de orvalho, 
cumprimentou com bom dia o sol e as flores, passeou pela floresta exibindo sua cor rosa”. 
 

Agora vamos brincar e passear igual o camaleão? 
Que tal agora as crianças explorarem uma área externa (quintal, garagem, jardim), 

verifiquem se esta área tem: folhas, gravetos, pedrinhas, pedaços de madeira, flores, terra, areia, 
com vários tipos de formatos e tamanhos dos elementos. 

Se por acaso não tiver esses elementos listados acima em seu espaço externo, separe alguns 
objetos de fácil acesso para as crianças como: tampinha de garrafa, garrafa pet vazia, copo 
descartável ou de plástico duro, caixa de sapato, brinquedos, entre outros. Podem observar em 

outro local se acaso não tiver outro espaço. 
 

 
       
1º Momento: O responsável deve levar a criança no espaço externo e pedir para ela observar os 

elementos descritos acima. A criança deve manusear observando o tamanho, textura e nomeando 
suas cores, é um momento de descobertas. Nesse momento o responsável fará algumas perguntas 
para a criança, sobre o elemento ou objeto que está observando, seu tamanho, o que seria e sua 

cor.  
 

2º Momento: Após essa observação a criança deve aproveitar para brincar com as folhas, 
gravetos, flores, terra ou outros objetos, sempre com a supervisão de um adulto. 

 
3º Momento: Como proposta de devolutiva, propomos que os responsáveis nos enviem no grupo 
de WhatsApp da sala, fotos ou vídeos da criança realizando sua atividade, se ela (e) conseguiu 

observar os elementos e suas cores,.Com esta devolutiva poderemos observar e avaliar o que eles 
aprenderam durante a semana. 


