
 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

POTES DAS CORES COM GELATINA 

A proposta da atividade e promover experiências nas quais as crianças 

possam fazer observações, manipular objetos, investigar, explorar, conhecer cores 

experimentando sensações diferentes e levantar hipóteses para buscar respostas as suas 

curiosidades e indagações. Para esta atividade vamos precisar? 

• Gelatinas de caixinha nas cores: vermelho, azul e amarelo; 

• Pequenos potes para colocar a gelatina. 

Como fazer? 

 Para preparar a gelatina, siga as instruções na embalagem. Depois de preparada, coloque 

cada gelatina em um potinho (vermelho em um pote, azul em outro e amarelo em outro). Leve à 

geladeira por pelo menos 4 horas. Para desenformar, basta passar água morna nas laterais por 

alguns segundos que a gelatina logo desprende. 

 Após, em um espaço adequado dar colheres ou deixar a criança sentir a gelatina com as 

mãozinhas. Durante a atividade fale as cores da gelatina estimulando-a a identificarem as cores, 

perceberem a consistência e a temperatura da gelatina. 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 27/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Andrea, Antônia, Esmeralda, Iara, Janaina, Jéssica, 
Silvana, Zilmara. 

TURMA: B1A 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:  Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

  Aprender as cores na educação infantil é muito importante, 

principalmente as mais vibrantes ex.: vermelho, amarelo e azul, pois, 

contribuem muito no desenvolvimento motor/ cognitivo da criança dentre muito 

outras habilidades. 

 A atividade proposta é uma brincadeira de recolher objetos, brinquedos ou pertences 

dos membros da família nas seguintes cores apresentadas no dia anterior: amarelo, 

vermelho e azul.   

 Peça a criança para que ao fazer um passeio pela casa recolha algum pertence e diga 

a cor. Se a criança já reconhece essas cores pode acrescentar mais cores durante a 

brincadeira. 

 Esperamos a devolutiva da atividade via WhatsApp por fotos/vídeos e saber também 

se a criança gostou da atividade proposta!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL NEUSA LUZ SANCHES 

NOME DO ALUNO: 
 

DATA: 27/04/2021 SEMANA: 8 

PROFESSORES: Elaine, Elizabete, Elma, Fabiana, Simone, Vanderlânia e 
Zeni 

TURMA: B1 B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O eu , o outro e o nós 


