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TEMA: O MUNDO DAS CORES II 

Estamos iniciando mais uma semana e nela, continuaremos a falar do mundo das 

cores. Já prendemos as cores azul e vermelha que são cores primarias e agora 

falaremos da cor amarela, essas três cores são consideradas primárias porque não 

dependem de outras cores para se formar. Como não colocamos limites no 

aprendizado das nossas crianças, resolvemos trabalhar também a core verde que nada 

mais é que a mistura da cor amarela com a cor azul (uma cor secundária), a nossa 

decisão partiu da ideia que as crianças gostam muito da cor verde e há memorizam 

com muita facilidade, principalmente quando se fala que é a cor do personagem Huck,  

a cor das árvores, da lagarta, da tartaruga, das florestas, das saladas e até mesmo do 

dinossauro e do sapinho. Nesta semana estaremos desenvolvendo as habilidades de 

identificação, nomeação, comparação, criatividade entre outros.  

      ATIVIDADE: RODA DE CONVERSA - CORES PRIMÁRIAS 

Para a atividade de hoje, vocês irão precisar de um ambiente tranquilo onde possa ter 

uma conversa informal com a criança, mas, precisa ser clara objetiva. Podem iniciar a 

conversa relembrando com as crianças as cores trabalhadas anteriormente (azul e 

vermelho) e falando que nesta semana iremos trabalhar mais uma cor primária que é o 

amarelo, explicando a elas que essas três cores são independentes, ou seja, não 

necessitam de outras para se formarem. Em seguida iniciem falando da cor verde, 

explicando que esta sim depende da mistura de duas cores para fazê-la. Perguntem 

para a criança o que tem nas cores trabalhadas. Exemplos: O que tem na cor azul, e 

na amarela, vermelha e verde? Deixe a criança se expressar e se ela sentir 

necessidade de falar outras cores pode ficar à vontade, afinal não devemos nunca 

limitar a inteligência e o aprendizado deles. Estaremos disponibilizando um vídeo bem 

legal para maior conhecimento das crianças.  https://youtu.be/d0M2XSjCp5c 
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