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Olá.  Família, tudo bem com vocês? 

Você já deve ter reparado como tudo o que é colorido chama muito atenção das crianças. Os 
pequenos costumam ficar encantados e vidrados diante do universo cheio de cores que as 
rodeia. Mas além da ludicidade as cores na educação infantil são excelentes para contribuir para 
o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, do raciocínio, da fala, do tato, da audição, 
do paladar, dentre várias outras habilidades. 

   Objetivo dessa atividade é fazer a criança usar os seus sentidos para novas descobertas. Ela 
aprende a descobrir o mundo e a desenvolver uma série de habilidades. 

Material: Para essa atividade irão precisar de:  

Uma caixa de papelão e algumas fitas de tecido, papel na cor vermelha e azul ou podem pintar 
com tinta guache e depois de secar amarrar na caixa. 

Será preciso fazer diversos furos em uma das laterais da caixa e usar esses furos para amarrar 
as fitas. Se tiver uma caixa com os furos é só cortar e amarrar as fitas  

Tudo pronto, hora de apresentar o brinquedo para a criança e acompanhar as descobertas. Você 
pode e deve ir nomeado as cores para deixar atividade bem interessante. ¨Veja uma fita da cor 
vermelha, uma fita da cor azul¨. É importante nomear e repetir a cor, para que a criança vá 
percebendo aos poucos as variações. Ela vai entendendo que o mesmo objeto pode ter cores 
diferentes e conseguir absorver aos poucos esse conhecimento sobre as cores. 

 Uma descoberta sensorial. 

 Deixa a criança bem à vontade para pegar e sentir as texturas das fitas.  

 Além do contato visual. Divirtam-se com a atividade e nos envie fotos e vídeos!! 
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 Projeto Leitura 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, e 

sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje a dimensão da leitura infantil é muito mais 

ampla e importante, proporcionando um desenvolvimento social e emocional. Para esta atividade 

sugerimos que preparem um lugar aconchegante e silencioso. Depois de contar a história faça 

questionamentos sobre ela, se possível peça para a criança RECONTAR da maneira dela a 

história para você, assim vocês irão desfrutar juntos de momentos maravilhosos e deinteração 

familiar. 

Segue https://youtu.be/Q8Q4OGoV1p 
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