
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

        CESTO DE TESOUROS DAS CORES 

 As cores são muito importantes no desenvolvimento das 

crianças, pois, despertam nelas a atenção e a curiosidade para o 

mundo ao seu redor.  As variadas cores no mundo contribuem para que façam associações 

com os objetos e observem suas semelhanças e diferenças, por isso a importância de 

trabalharmos as cores na educação infantil. 

Sendo assim, a sugestão da atividade de hoje é muito divertida. Para ela irão precisar de 

três potes ou bacias.  Em cada uma o adulto colocará um objeto de uma determinada cor, 

como por exemplo, um vermelho, um azul e um verde. Feito isso explique para a criança que 

ela precisa procurar objetos, brinquedos ou alimentos das cores desejadas colocando em 

seus recipientes respectivos, isto é, com as cores iguais aos objetos que já estão na bacia. 

 É muito importante o reforço positivo parabenizando-a todas as vezes que a criança 

atender os comandos, pois assim, ela se sentirá estimulada para realizar a atividade. 

 Obs.: Se a criança tiver alguma dificuldade para realizar a atividade, pedimos que os 

responsáveis auxiliem, fazendo com que ela se sinta 

estimulada. 

 Envie um vídeo desse momento. 

Queremos saber se a criança já sabe relacionar 

cores de objetos.  
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Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: MÚSICA: SÍTIO DO SEU LOBATO 

É por meio da linguagem oral que socializamos e nesta 

interação que elas aprendem, ampliam o vocabulário. Por essa razão é 

sempre importante estabelecer diálogos com a criança, respeitando seu tempo e sua forma 

de falar e responder as perguntas, porém, sem se esquecer que falar com ela corretamente, 

para que possa perceber aos poucos a maneira correta de se falar. Nesse sentido, a música 

e as histórias são instrumentos que favorecem o desenvolvimento da linguagem, enriquecem 

o vocabulário, porque, por meio delas a criança aprende novas palavras e até pequenas 

frases pronunciadas corretamente. Pensando nisto, a proposta dessa atividade é trabalhar a 

oralidade da criança, incentivando-a a falar sobre os personagens da fazenda. 

 Em um lugar aconchegante, assistir ao vídeo da música com a criança, incentivando-

a a falar o nome dos animais, o que tem em um sítio, qual dos animais que ela mais gostou, 

qual bota ovo, qual produz leite. Etc.  

Ah não se esqueça de nos contar como foi por 

meio de vídeos ou áudio lá no grupo de WhatsApp. 

Queremos avaliar como ela está desenvolvendo a 

fala. 

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