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HISTÓRIA- BOM DIA TODAS AS CORES 

Como o título BOM DIA, TODAS AS CORES já sugere, o livro é super colorido. Ele conta a 
história de um camaleão que muda de cor (uma alusão a mudar de opinião) a cada nova 
sugestão de outros animais e insetos. O livro BOM DIA, TODAS AS CORES! traz uma história 
muito bem escrita e ilustrada. 

https://www.youtube.com/watch?v=lzD3jfsfOQ4 

Para fazer o nosso camaleão, vamos precisar de: 

 2 pratinhos descartáveis (papel ou plástico) 
 Tinta guache nas cores: rosa, laranja e verde 
 Desenho do camaleão 
 Pincel ou cotonete 

Como fazer: 

1. Deixe a criança pintar como ela quiser e conseguir, com o pincel, o cotonete ou com a 
mão. Deixe secar. 

2. No segundo prato, passe o desenho do camaleão e recorte a figura do bichinho, deixando 
a figura vazada. 

3. Coloque o prato do camaleão sobre o prato pintado e veja o lindo camaleão mudar de cor! 

Registre esta atividade e compartilhe com as professoras!! 
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Estratégia:  

Com o auxílio deste vídeo enviado, seguir as orientações requisitadas. 

Uma dica legal pra criança entender bem sobre dentro e fora e ampliar a brincadeira “tic tac 
carambola este dentro, este fora"* e realizar dentro e fora de casa, das gavetas, das bolsas, caixa de 
brinquedos ou até onde sua imaginação permitir. 

Poderá também desenhar um círculo numa folha e pedir pra pintar de uma cor dentro, de outra 
fora. 

Boa atividade   

 

Vídeo: https://youtu.be/F5RsJw3_Jjo 

 

 

 

 


