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Olá famílias, tudo bem com vocês?  

           Na atividade de hoje as crianças irão explorar as 2 cores que aprenderam     

essa semana OK.  

            E para essa atividade vocês irão precisar de 2 copos descartáveis, macarrão 

parafuso, folhas de jornal ou revista e tintas nas cores verde e azul. 

           Então agora vamos para o passo à passo da atividade.  

Forre um local adequado onde a criança possa ficar a vontade para executar a 

pintura e explorar as cores, seja uma mesa ou até mesmo no chão. Em seguida 

peça para que ela pinte 1 copo descartável e um punhado de macarrão parafuso 

utilizando apenas 1 das 2 cores propostas. É importante que durante esse manuseio 

da criança com a tinta o adulto expresse para ela o nome da cor que está sendo 

utilizada. Depois repita todo processo de pintura, com o outro copo descartável e 

mais um punhado de macarrão agora com a outra cor de tinta, e deixe-a secar. 

                    Depois com os materiais prontos, o adulto irá misturar os 2 punhados de 

macarrão   coloridos e colocar em frente  à criança com os 2 copos 

coloridos e pedir para que ela separe os macarrões dentro dos copos 

nas suas respectivas cores. 

               Com essa atividade as crianças irão desenvolver o raciocínio lógico, 

atenção e coordenação  motora fina    .  

                                                                 Boa atividade! 
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                                                  PROJETO LEITURA 

Criar uma rotina de leitura ajuda no desenvolvimento pessoal, intelectual e 

profissional da criança. Ler é um costume que aprimora as habilidades de 

comunicação. 

Quem cria o costume de ler desenvolve um senso crítico maior, o que será 

extremamente valioso para o progresso intelectual do indivíduo. No final das contas, 

ao inserir a leitura na rotina do seu filho, conseguirá desenvolver melhor suas ideias, 

suas opiniões e sua maneira de pensar e agir. 

Link -  Ciranda das cores:   https://youtu.be/vtpxgLvWrN4  
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