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  OLÁ FAMÍLIAS!!!                                          

 Nessa semana estamos trabalhando com o tema “Cores e Flores”. Para a atividade de hoje 

trouxemos um vídeo da música “Flor de Arco Íris”, como proposta pedimos que 

assistam ao vídeo da música junto com a criança. 

  Depois faça um convite a criança: Sabe, o que vamos fazer agora? Vamos 

fazer flores!!! Peça para que ela ajude vocês. Pegue uma folha de papel branca 

(ou colorida se tiver) para desenhar as flores, interagindo com a criança diga o que será feito com a folha de 

papel e os demais  materiais que vocês forem usar.  

No momento que forem colorir as flores, incentive a criança a ajudar. Depois recortem as flores e 

assistam ao vídeo novamente e deixando a criança manusear as flores, brincando conforme a música.  

Observação: Para o bebê que ainda não anda e ainda não consegue pegar os objetos e manusear sozinho, 

peguem na mãozinha dela e incentive a segurar com a sua ajuda, sempre interagindo com ela, coloque a 

criança ao seu lado, de forma que possa ver o que vocês estão fazendo.  

Link da música https://youtu.be/6rb1QI3moYI 

 

Letra da Música: Flor de Arco - Iris (Danilo Benício Batucadan) 

EU VI UMA FLOR  
BROTAR NO MEU JARDIM,  
CHEINHA DE COR , 
TODINHA SÓ PRA MIM 
EU VI UMA FLOR, 
BROTAR NO MEU JARDIM 
CHEINHA DE COR , 

TODINHA SÓ PRA MIM. 
ERA VERMELHA ,LARANJA E AMARELA , 
QUE FLOR MAIS LINDA  
QUE TROUXE A PRIMAVERA 
E ERA VERDE, AZUL E ANIL 
E VIOLETA , A FLOR ARCO- IRIS QUE SURGIU 
*REPETE TODA A MÚSICA 

Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto. 

 

https://youtu.be/6rb1QI3moYI
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Olá família! 

Hoje vamos usar a criatividade para produzir lindas flores, o adulto junto com a criança poderá criar vários 

tipos de flores de acordo com sua imaginação, pode ser com tinta guache, dobradura, desenho do 

contorno das mãos, giz de cera, lápis de cor, vários tipos de papéis. Vamos deixar nosso dia mais feliz e 

colorido com diversas flores. Segue alguns modelos: 

 

 

 

*Conte-nos como foi esta atividade, mandando foto no grupo do WhatsApp. 

 

  

 

  


