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Confecção do gato azul  

Desenvolvimento:  

Organize um espaço aconchegante e recite para a criança a história do gato xadrez. Após, converse 
com a criança sobre as características do animal gato, sons que ele faz e fale também das cores 
dos gatos, ressaltando a cor azul. Na sequência confeccione com a criança o gato azul utilizando os 
seguintes materiais: Embalagem de amaciante azul, pedaços de cartolina ou sulfite com cores 
diferentes. Para confecção do gato, é só fazer o rostinho como mostra a figura abaixo, ou desenhar 
e a criança pintar o papel de azul, depois colar na embalagem de amaciante. Quando estiver pronto 
deixe a criança cuidar e brincar com o gatinho azul. 

Duração: 40 minutos (+/-). 

 

História:     Era uma vez um gato xadrez... Bia Villela. 

Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. 

Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o Sul.  

Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. 

Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou meio magrelo. 

Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. 

Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos e era muito divertido. 

Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja.  

Era uma vez um gato marrom, olhou pra gata e fez “rom, rom". 

Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. 

Era uma vez um gato preto, era teimoso e brincou com o espeto. 

Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou no barranco. 

Era uma vez um gato xadrez.... Quem gostou desta história que conte outra vez  



 
 

 

 

 

 

 

  


