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Temática: As Cores 

Olá Famílias! 

As cores fazem parte do nosso cotidiano, elas podem alegrar o ambiente, enfeitar a paisagem, despertar os 

melhores sentimentos, afinal de contas, o mundo é maravilhoso com sua grandeza e beleza. 

Assim, a atividade de hoje proporcionará conhecer e reconhecer as cores, observar como o mundo é 

colorido estimulando a percepção visual, com o intuito de explorar as habilidades manuais, a criatividade, 

a imaginação e aflorar os melhores sentimentos. 

Atividade: O Mundo e suas Cores 

Desenvolvimento:  

1° Momento: Assistam ao vídeo “Mundo Bita – Magia das Cores” saliente suas imagens e respectivas 

cores. Aproveite esse momento para relatar as diversas cores que aparecem no vídeo.  

Link do vídeo:  https://youtu.be/EW1Is3BVp5U 

2°Momento: Em seguida, olhem para o seu entorno, conseguem achar todas as cores que foram 

observadas no vídeo? Vamos procurar as cores? Podemos observar em vários lugares como: as roupas, os 

brinquedos, em objetos diversos, as frutas, os legumes, a natureza, etc.  

3° Momento: Agora, providencie alguns materiais disponíveis na sua residência como lápis, giz, tinta, 

revistas ou papéis coloridos diversos para recortes, tampinhas, linhas ou barbantes coloridos, etc. Juntos 

façam uma obra de arte explorando todas as cores que vocês encontrarem, sempre as nomeando para 

facilitar e reforçar a aprendizagem. 

Imagens para inspirar: 

       

https://youtu.be/EW1Is3BVp5U


 
 

Letra da música – Magia das Cores 
 

Toda cor tem sua magia 
Qual a sua preferida? 

Misturar amor e alegria 
Faz a vida colorida 

 
Amarelo, cor do Sol que nasceu 
Da banana que o macaco comeu 

É verdade verdadeira 
É verde a floresta inteira 

Um papagaio verde me falou 
 

Como é bom voar no azul do céu 
Cabe o mar numa folha de papel 

As cores do arco-íris dançando na ponta de cada pincel 
 

Toda cor tem sua magia 
Qual a sua preferida? 

Misturar amor e alegria 
Faz a vida colorida 

 
Deu laranja lá no pé do quintal 
Acho a cor do seu bigode legal 
Quem já viu como é vermelho 

O olho de todo coelho? 
E eu quando me envergonho também 

 
Violeta floresceu no jardim 

Preto e branco pra pintar um pinguim 
Cada tom da natureza e sua estupenda paleta sem fim 

 
Toda cor tem sua magia 

Qual a sua preferida? 
Misturar amor e alegria 

Faz a vida colorida 
 

Faz a vida colorida (4x) 
 
 

Que tal nos mostrar esse momento tão rico de aprendizagens e descobertas? Ficaremos muito 

felizes em receber vídeos e/ou fotos através do nosso grupo no WhatsApp. 


