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TEMA: O MUNDO DAS CORES I   

  Nesta semana, iniciaremos o tema “O mundo das cores I” trabalhando o azul e o vermelho. 

Esse contexto para as crianças pode ser extremamente divertido, porque uma das primeiras 

características que os pequenos utilizam para diferenciar objetos é justamente a cor. Na 

atividade de hoje, o foco será a cor azul, sugerindo a reprodução da personagem de uma 

história muito legal. Com intuito de alimentar a fantasia, criatividade, autonomia e a confiança 

na criança de forma lúdica, além de contribuir no desenvolvimento da coordenação motora fina, 

o raciocínio, a oralidade, o tato, a audição, entre várias outras habilidades.  

Atividade: Reproduzir a borboleta “Azuleta”  

Primeiramente separe os seguintes materiais: 1/2 folha de A4, tinta guache ou giz de cera na 

cor azul, 1 lápis para o adulto desenhar e uma tesoura sem ponta, que também será 

manipulada pelo adulto. Agora em um local aconchegante, convide a criança para ouvir e 

observar a leitura da história "Azuleta", leia devagar, permita que ela observe todo o cenário. 

Após fazer perguntas relacionadas ao conteúdo, exemplo:  Você gostou da história? A 

historinha fala de qual bichinho? Qual o nome? Qual a cor da Borboleta? De maneira que ela 

possa expressar suas descobertas, emoções e sentimentos. Em seguida chame a criança para 

participar da confecção, reproduzindo uma linda borboleta no formato de um dedoche, 

entregue a imagem que já foi desenhada na folha (o molde está disponível na folha abaixo) o 

giz de cera ou a tinta guache, incentive que a mesma faça a pintura da borboleta, explorando 

toda as formas do desenho e as texturas dos materiais, depois pedimos que o adulto recorte, 

seguindo as instruções. Ao final entregue o dedoche para a criança brincar recontando a 

história.  

Link do livro: 

https://drive.google.com/file/d/1A5cAocU47rZCjVExRp8nzdECDwbDhnwQ/view?usp=drivesdk          
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