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Olá crianças, como estão?  Esperamos que bem!! Nesta semana   vamos  falar 

um pouco sobre o universo das cores, tudo a nossa volta possui cor e no 

imaginário das crianças tudo é muito colorido, então de forma lúdica e simples 

vamos fazer atividades em que as crianças possam conhecer as cores e 

nomea-las.  

A cor é uma das primeiras características que a criança percebe e que 

diferencia os objetos e coisas ao seu redor. A cor não somente é uma 

tonalidade, mas também, parte da constituição/identidade do meio e seus 

componentes. 

Logo, as cores na sociedade são formas de diferenciação e construção de 

identidades: veja como exemplo os times de futebol, é senão, as cores que os 

diferenciam e estão em seus uniformes e brasões. Cores também são códigos, 

como os sinais de trânsito, as luzes do giroflex policial, a cor das viaturas, da 

ambulância, dos carros de bombeiro, etc., em outras palavras não são somente 

as palavras que expressam e identificam as coisas. 

 

Atividade: Painel Colorido 

 

Nesta atividade vocês irão utilizar alguns materiais como: tinta guache nas 

cores azul e vermelho, papelão grande com apoio, tesoura, cola, fita adesiva , 

papel sulfite ou craft, saco plástico transparente. 
Forre o papelão com a folha de sulfite ou do craft, em seguida, espalhe um 

pouco de tinta no papel. 

Coloque no saco plástico transparente com cuidado e feche com fita adevisa, 

prenda com fita o papelão no chão para não escorregar.. 

Agora é a vez da sua criança deixe explorar a tinta, pode ser andando por cima 

para experimentar a textura, depois chame a atenção dela para as cores , diga 

o nome da cores que usou. Vá juntamente com ela espalhando a tinta por todo 

o painel. Assim, ela irá percebendo várias possibilidades. Mandaremos uma 

foto como exemplo dessa atividade. Não esqueça de mandar as fotos dessa 

atividade. 
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