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TEMA: CORES 

ATIVIDADE: O ENCANTO DA COR VERDE 

Recurso: Qualquer objeto que tenha em casa na cor verde 

Olá família! 

Nessa semana, ouvimos a história do livro "Era Uma Vez Um Gato Xadrez". Que tal, 

explorarmos a cor do gatinho verde preguiçoso e que foi deitar na rede? Para isso, convide 

a criança para encontrarem, juntos, objetos de diferentes formas na cor verde. Em seguida, 

peça para ela explorar cada objeto, comparando as diferenças e semelhanças entre eles. 

Divirta-se. 

Essa atividade permite que a criança já comece a ter alguma noção de diferenças e 

semelhanças entre alguns objetos.  

 

 
 

Compartilhe conosco fotos e vídeos desse momento. 
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Atividade: Caixa das cores!  

Na atividade de hoje as crianças irão relacionar as cores! 
Pedimos que peguem uma caixa de papelão, façam quadrados nela (quadrados que 

caibam objetos) e cortem. 
Em volta dos quadrados pintem (com o que tiver em casa, lápis de cor, tinta, fita 

colorida) das seguintes cores: vermelho, verde, amarelo e azul. 
Depois de pronto é hora de separar os objetos pela casa das respectivas cores. 

 

Agora com tudo pronto vamos começar a atividade: 

Mostre a caixa à criança e também os objetos, explique que cada objeto deve ser 

colocado de acordo com a cor do quadrado. 



 
Apresente para a criança cada cor. Observe no primeiro momento se ela consegue 

relacionar as cores sem ajuda. 

Porém a auxilie se necessário 

Pegue o objeto e pergunte: olha só esse brinquedo, de que cor é? Diga: Então vamos 

colocar no quadrado …. (Azul, amarelo, verde, ou vermelho). 

Relate, fotografe, filme a atividade e nos envie para observarmos como foi! 

Até mais! 

Exemplo:  

     
 

 

                                                              

 

  

 

 

 

  


