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TEMA: CORES E FLORES 

ATIVIDADE: CARIMBO DE FLOR COM FUNDO DA GARRAFA 
 

OLÁ FAMÍLIAS!!! 

                                           

E que tal descobrirmos quais são as cores de uma forma bem lúdica? Vamos lá? 

Para essa atividade vamos utilizar tinta guache, folha de sulfite, prato e garrafa pet. 

Colocar a tinta em um pote ou prato, auxilie seu filho a molhar o fundo da garrafa pet e carimbar a 
folha, não  esqueça de ir nomeando as cores. 

Objetivo: Explorar as cores, estimular e ampliar a coordenação motora. Promover momentos de 
concentração e  proporcionar momentos de manuseio com tinta. Caso não possua tinta guache vamos 

deixar abaixo o link com a  receita de como fazer a tinta comestível. 
 

Link: https://lunetas.com.br/tinta-comestivel-para-bebes-confira-sete-receitas/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receita de Tinta de amido de milho 
A receita usa 1 xícara de amido de milho, 1/2 xícara de água fervendo, 1 xícara de água fria e corante de 
alimentos. Você começa misturando o amido de milho com a água fria para dissolver tudo. A consistência 
vai ficar estranha, mas é só continuar mexendo para dissolver tudo.  Depois, adicione água quente aos 
poucos, até ficar na consistência que você quer. Por fim adicione o corante. Cores como azul e roxo tendem 
a manchar mais. Daí é só se preparar para a bagunça. 
 

 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto. 
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Tema: Cores e flores 

Atividade: Brincando de puxa  fitas com as cores do Arco Iris 

Olá pessoal! Tudo bom com vocês? 

Hoje é dia de brincar de puxar fita. O objetivo da atividade é desenvolver a coordenação motora, 

lateralidade, atenção, causa e efeito. 

Material utilizado pode ser: 

Caixa de leite , de sapatos, de garrafas ou de  papelão, lápis, fita adesiva e tesoura manuseada pelo 

adulto. Fitas de diferentes cores de preferência com as cores do arco íris que são 7(amarelo ,azul, verde, 

vermelho, violeta, anil e rosa). Cortar as fitas em  tamanhos diferentes . 

Como fazer  : Caso queira deixar a caixa mais bonita, você pode pintar com tinta de sua preferência 

e esperar secar ou encapar com um papel colorido, mas isso é opcional. Depois de decorada, faça pequenos 

furos ao redor da caixa, passe os pedaços das fitas nos buracos de um lado ao outro e dê um nó na ponta 

para que  elas não se soltem da caixa. Termine selando a caixa com fita adesiva para que ela não abra durante 

a diversão da criança. 

 

 

 

 

 



 
 Feito isso, é só explorar o potencial dessa brincadeira tão simples e tão interessante! Chegou a 

melhor parte! A de ver a reação do seu filho(a) com o brinquedo novo. Coloque na frente da criança e deixe 

ela explorar até descobrir que pode puxar as pontas das fitas. Viu que para fazer uma atividade sensorial, é 

bem fácil! Foi só utilizar fitas coloridas e transformar uma caixa ou lata em uma divertida e lúdica atividade. 

 Espero que vocês gostem e se divirtam muito. Ótima brincadeira! Procure utilizar materiais 

diferenciados, como barbante, corda e corda de sinzal, tiras de tecidos diversos, fitilhos e outras linhas que 

tenha texturas diferentes. Outra dica é cortar as fitas em diferentes tamanhos. Outra possibilidade de 

construir esse brinquedo é aproveitar as latas de leite. É só fazer furos nas tampas e passar as fitas de um 

lado para o outro e  colocar as fitas nos buracos de um lado ao outro e dê um nó na ponta de cada fita para 

que elas não se soltem da caixa.   

Agora vamos assistir ao vídeo “O Arco-íris  do Show da  Luna.”      

 

 

 

 

 

 

Link :https://youtu.be/VGyjMR7ld38 

Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

  

 

 

https://youtu.be/VGyjMR7ld38

