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O uso de cores na educação infantil, principalmente as mais vibrantes, como vermelho, amarelo 
e azul, contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, do raciocínio, da 
fala, do tato, da audição, do paladar, dentre várias outras habilidades. 

Esta semana trabalharemos as CORES. 

Uma música para seu bebê aprender as cores se divertindo.  

ELEFANTINHO COLORIDO QUE COR? 

Tum tum tum, quem bate aí?. Tim Tim.  

Perai perai perai.  

Quem é?  

Sou eu minha mãezinha o pintor Elefantinho.  

Sou eu minha mãezinha o seu filhinho Elefantinho.  

 

Pode entrar e se sentar.  

Conforme as pinturas nós iremos conversar. 

 

 Elefantinho colorido que cor?  

AMARELO.  

Na cozinha quero um pé de bananeira,  

Só para alegrar o coração da cozinheira 

  

Elefantinho colorido que cor? 

 VERMELHO.  

Na varanda eu quero frutas vermelhinhas, 

Só para alegrar o coração da mamãezinha.  



 
 

Elefantinho colorido que cor?  

AZUL.  

Lá no portão eu quero um grande cachorrão.  

Só para espantar a cara feia do ladrão.  

 

Elefantinho colorido que cor?  

VERDE.  

Elefantinho o que eu queria é que você pintasse um pouquinho de alegria.  

 

Tum tum tum, quem bate ai? Tim Tim! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0JemgLcFH4 

Registre a atividade e compartilhe com as professoras! 
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 Atividades: Vamos guardar os potes!!! 

Estratégia:  

Já fizemos atividades com os potes da mamãe colando as tampas certas e empilhando um em 
cima do outro. Nesta atividade aqui vai ser diferente. Vamos guardar os potes menores dentro dos 
maiores. Ajude a criança na atividade, mas não faça por ela ok??? 

 

 


