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ASSOCIANDO AS CORES 

Para esta atividade vamos precisar de: 

 3 garrafas pet com tampa (pode ser de água- 500ml) 
 Tinta guache ou fitas adesivas nas cores AMARELO, AZUL E VERMELHO 

Como realizar: 

1- Pinte ou adesive as tampas das garrafas 
2- Decore as garrafas, cada uma de uma cor 
3- Tire as tampas, embaralhe e peça para a criança rosquear cada tampa em sua respectiva 

cor. 

 

 

Sugerimos o vídeo “As cores” do grupo Mundo Bita 

https://www.youtube.com/watch?v=EW1Is3BVp5U 

Registre a atividade e compartilhe com as professoras! 
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CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações” 
 

Atividade Em cima e Embaixo. 

Estratégia:  

Olá famílias, nossa atividade de hoje é sobre conceitos matemáticos, ou seja, descobrir o 
objeto/brinquedo que está EM CIMA e EMBAIXO. 

Pedimos que juntamente com a criança assistam o vídeo EM CIMA e EMBAIXO. Em seguida 
convide a criança para fazer os mesmos procedimentos assim como no vídeo, podem usar uma mesa, 
cadeira... Ou seja meios que a criança venha identificar se o objeto/brinquedo está em cima ou embaixo. 

Vamos lá!!!  Demonstre uma vez para a criança ver e fazer. Por exemplo use uma cadeira, comece 
apenas com um objeto/brinquedos em cima, depois um embaixo e em seguida coloque os dois objetos um 
em cima e o outro embaixo da cadeira, não se esqueça de sempre ir nomeando o objeto/brinquedo que se 
encontra em cima e embaixo, para a criança melhor compreender. 

Pergunte também para a criança qual o nome do objeto/ brinquedo que se encontra em cima e 
embaixo. 

 

Vídeo: https://youtu.be/39xUWclS5DE 

 

 

 

 

 


