
 
 

ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS 

Nome do aluno:  Semana 10 
Professor:  Franceli, Geanne, Marina, Mirian, Renilda 
e Roseli 

Data: 13/05/2021 Turma: BIA 

Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. 

                                                           TEMA: CORES 
 
                                               ATIVIDADE: EXPLORANDO A COR VERMELHA.     

Em nossa atividade de hoje vamos explorar a cor 

vermelha. Para iniciar a atividade o responsável 

mostrará objetos na cor que iremos explorar, 

estimulando a oralidade da criança conforme a idade de 

cada um, pensando nas crianças que já formam palavras 

e naquelas que apenas balbuciam, em seguida desenhe 

o gato xadrez em uma folha de papel conforme figura abaixo, use tinta guache ou caseira na 

cor vermelha para fazer o carimbo com as mãos da criança. Esta atividade permite que a 

criança desenvolva suas habilidades motoras, a oralidade, a imaginação e reconheça a cor 

vermelha.                                                                                                                                                            

  

                                   

 

                                                                        

 
 

 
               

 

Compartilhe conosco esse momento através de vídeo ou foto. 
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Campo de experiência: O eu, o outro e o nós. 

Tema: Cores 

 

                              Atividade: A hora do suco! 

Olá! Tudo bem famílias?! 
Na atividade de hoje vamos fazer um suco delicioso e saudável na cor amarela. 

Será necessário: 
● Água 
● Fruta (manga, laranja ou maracujá) 
Separando os ingredientes, chame a criança e fale que vai acontecer uma mágica! 
Mostre a água no recipiente que está sem cor. 
Deixe a criança ajudar no preparo, mostre a fruta escolhida, permita que toque, cheire, 

experimente. 
Bata o suco e quando estiver pronto, fale: Olhe só, que cor ficou nosso suco? 
Deixe que ela tente responder, em seguida diga que é a cor amarela! 
Depois é só saborear o delicioso suco que fizeram! 



 
Não esqueçam de nos dizer se a criança gostou, o que achou. Nos mande fotos, isso é 

muito importante para observarmos o desenvolvimento de cada aluno! 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
     
                  
 



 
                                                               
 
  

 


