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Chegamos ao final de mais uma semana. Até aqui 

aprendemos as cores:  azul e vermelho. As cores estão em 

todos os lugares, na nossa casa elas aparecem em tudo. 

Sendo assim, a atividade de hoje esta sendo sugerida para 

que possamos demonstrar para as crianças que as cores 

estão presentes em todos os lugares e coisas. As habilidades 

desenvolvidas nesta atividade são: percepção visual, 

identificação, nomear as cores, desenvolver o raciocínio 

logico, além da interação familiar. 

ATIVIDADE: AS CORES NA MINHA CASA 

Para a atividade de hoje, vocês irão precisar apenas 

fazer dois papeis para sorteio com as cores, azul, e 

vermelho. Seria muito bom que estas cores fossem 

pintadas no papel para facilitar a leitura visual da 

criança. Em seguida realizem o sorteio e determinem um 

tempo para a criança encontrar tudo o que conseguir na 

cor sorteada. Exemplo sorteou a cor vermelha, a criança 

terá 40 segundos para pegar e trazer até vocês tudo o 

que conseguirem nesta cor (objetos, brinquedos, 

alimentos, roupas sapatos, etc.) Permita que a criança 

*explore* e *expresse* as cores encontradas. Não se 

esqueçam de registrar a realização da atividade com 

fotos e vídeos e nos enviar. 
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PROJETO LEITURA 
 

O projeto leitura é parte integrada de nossas atividades semanais e 

extremamente importantes para o desenvolvimento das nossas crianças. 

Pensando nisso, estamos sempre preparando histórias especiais que os levem ao 

mundo dos encantos, da imaginação, do desenvolvimento da oralidade, 

argumentação entre outros. A história desta semana está bem bacana e 

certamente será muito apreciada pelas crianças.  

Segue o linK da história: ¨Bom dia todas a cores!¨ 

 https://youtu.be/Q8Q4OGoV1pg 
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