
 
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ANTONIO CUMPIAN SILVA 

Nome do aluno:  Semana: 19 

Professor: Adriana, Elaine, estela e Telma. Data: 30/07/2021 Turma: 
Maternal 

Campos de Experiência: O eu, o outro e o nós.  
 

 

   TEMA: O MUNDO DAS CORES II 

Chegamos ao final de mais uma semana e com ela encerramos o tema  “O mundo das 

cores. Já aprendemos as cores primarias que são: vermelho, azul e amarelo, mas, 

sabemos também que a mistura destas cores, formam outras novas e lindas cores. 

Pensando nisto, a atividade de hoje está sendo sugerida para que a criança relembre 

através de uma surpresa as cores que aprendemos até aqui, porém nada impede os pais 

de ir mais além, visto que muitas crianças já conhecem outras cores, sempre lembrando 

que não há limites para a curiosidade das crianças quando o assunto é aprendizagem. 

             ATIVIDADE: MÁGICA DAS CORES 

Para a atividade de hoje, vocês irão precisar de: garrafinhas plásticas, o ideal são as de 500ml, 

tinta guache nas cores trabalhadas, pedaços de algodão  e água. Iniciem colocando sem a 

criança ver pedaços de algodão molhado com as cores azul, vermelha, amarela e verde, 

coloquem esse algodão bem preso na tampa da garrafa, em seguida, coloque água na garrafa 

até a metade. Tampe a garrafinha sem deixar a água ter contato com a tampa. Feito tudo isso, 

converse com a criança e pergunte se a água tem cor, de a garrafa na mão da criança e peça 

para não chacoalhar ainda, em seguida diga  que quando ela chacoalhar irá acontecer uma 

mágica e ai começa a nossa brincadeira. Cada garrafa que ela chacoalhar irá surgir uma cor, 

permita que a criança, brinque, se expresse e participe de todo o processo da atividade. A 

diversão estará garantida. 
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MODELO DA ATIVIDADE SUGERIDA 
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    PROJETO LEITURA 

 

O projeto é leitura, é uma importante ferramenta no desenvolvimento das crianças. É 

através da leitura que a criança faz viagens no mundo da imaginário, além de, 

desenvolver a oralidade, ampliam a imaginação, ativa o gosto pela leitura, aumentam 

o vocabulário e constroem sentido e significado para o texto. 

 

História: Ciranda das Cores 

Link: https://youtu.be/vtpxgLvWrN4 
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