
 
 

ESCOLA MUNICIPAL: Irmã Maria Bernadete Bandeira de Seixas 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professor: Roseli, Geane, Renilda, Marina, Mirian, 
Franceli. 

Data: 11/05/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: O Eu, o Outro e o Nós. 
 

TEMA: Cores 
ATIVIDADE: Achando a cor azul. 

Olá famílias! 
De acordo com a história do “Gato Xadrez” contada 

no dia 10/05, “o gato Azul levou um susto e foi pro Sul”, 
sendo assim, vamos aprender a cor deste gatinho. 
Necessário que um adulto disponibilize objetos, 
brinquedos ou o que tiver disponível com cores diferentes 
dentre elas que tenha a cor do gato azul, em seguida 
mostre para a criança os objetos com a cor azul 
estimulando ela a conhecer e falar a cor azul. 

Esta atividade tem como objetivo a exploração de 
diferentes objetos dentre eles os brinquedos e demais espaços descobrindo a cor e a 
interação com outras pessoas como crianças ou adultos. 

 
 

 

 

 

 

 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 

 

 

 



 
 

 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE NBANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 10 

Professor: Adriana, Andreia, Elva, Lucimar S, 

Lucimara Botelho, Nalva, Orlanda, Sandra, Tânia, 

Yolanda, Deise e Telma. 

Data:11/05 /2021 Turma: 

 B1-B e B1-C 

Campo de experiência: Corpo, gesto e movimento 

                                           

Tema: Cores 

Atividade: Encontre as cores do patinho 

Nossa atividade vai ser uma brincadeira onde a criança precisa lembrar das cores que viu no 

vídeo do Patinho Colorido (o responsável pode cantar novamente com a criança). Em 

seguida, deve esconder vários objetos de cores variadas em lugares dentro de casa ou no 

quintal, lembrando que a criança vai procurar apenas as cores, azul, amarelo, vermelho e 

verde, após encontrar as cores parabenize-a, isso estimula a criança na realização de 

atividades e a cada cor encontrada pergunte: 

-Que cor é essa que você achou?  

Para encerrar a atividade cante e dance com a criança a música do patinho colorido 

novamente. Segue a letra logo abaixo: 

 

 



 
 

O Patinho Colorido 
Bento e Totó 

O Patinho Amarelinho 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 

E azul ele ficou 

Viva o Patinho Azul 

Viva o Patinho Azul 

Viva o Patinho Azul 

Viva o Patinho Azul 

O Patinho Azulzinho 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 

E vermelho ele ficou 

Viva o Patinho Vermelho 

Viva o Patinho Vermelho 

Viva o Patinho Vermelho 

Viva o Patinho Vermelho 

O Patinho Vermelhinho 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 

E verdinho ele ficou 

Viva o Patinho Verdinho 

Viva o Patinho Verdinho 

Viva o Patinho Verdinho 

Viva o Patinho Verdinho 

 

 

 

 

O Patinho que era Verde 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 

E amarelo ele ficou 

Viva o Patinho Amarelo 

Viva o Patinho Amarelo 

Viva o Patinho Amarelo 

Viva o Patinho Amarelo 

O Patinho Amarelinho 

Resolveu mudar de cor 

Usou tinta colorida 

E azul ele ficou 

Viva o… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk008tGbQPiMmfI_8bpK5MnroMD9pOw:1619544278643&q=Bento+e+Tot%C3%B3&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwryC0yKUjLXcTK65SaV5KvkKoQkl9yeDMADe34oyEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjjprTL-J7wAhVuH7kGHXgbBPIQMTAAegQIBBAD


 
 

 

 


