
 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem: 

ATIVIDADE: MINHA COR DE SAPATO PREFERIDA 

(ALINHAVO) 

 

Esta atividade é de suma importância para o desenvolvimento da 

concentração, da coordenação motora fina e da destreza manual, além de 

oportunizar a criança expressar seus desejos e suas preferências em relação a cores. 

 Para realizar esta atividade o adulto organizará o espaço e material a ser utilizado. 

Materiais necessários: 

  Imagem do sapato impressa e colada em um papelão ou desenhada pelo adulto 

(tamanho de uma folha de sulfite) no próprio papelão. 

 Papelão do tamanho de um sulfite. 

 Cola e tesoura (com o auxílio do adulto). 

 Giz de cera, lápis de cor ou tinta guache para colorir o sapato, com a cor de sua 

preferência. 

  Cadarço ou barbante com uma das pontas passado o durex, fixando a ponta do 

barbante. 

 

O adulto, após preparar a imagem no papelão 

recortada no formato de um sapato, irá fazer três furos de cada 

extremidade do sapato, (esses furos podem ser feitos com o 

furador, abridor de garrafa ou qualquer objeto pontiagudo). 

Após o sapato pronto, o adulto pedirá para a criança 

colorir com a cor de sua preferência. Deixe-a pintar livremente, 

e, só depois o adulto mostrará para ela como colocar o 

cadarço, com calma para que observe como faz, passando o cadarço por cima e depois por 

baixo e assim por diante, até que o cadarço seja passado por todos furos. Na vez da criança,  
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o adulto auxiliará para que ela realize com sucesso a atividade. O importante que 

ela participe com o adulto de cada etapa da atividade. Boa Atividade! 

 

 

Observação: Por favor, registre com fotos ou vídeos e nos envie para que possamos 

avaliar e colocarmos em nosso Portifólio. 

 

Exemplo de imagem de sapato 
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