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OLÁ FAMÍLIA!!! 
 
 

Hoje o espetáculo será por conta de vocês!  
 

Assistam ao vídeo com a criança, observem qual será a reação dela, se ela está gostando, se está 
dançando junto, se está atenta , esperem o vídeo finalizar e em seguida coloquem novamente, mas desta 
vez façam diferente, convidem a criança a dançar com vocês, chamem a família e se possível façam um teatro 
junto com ela. Também podem fazer um teatro usando brinquedos como personagens . Eu tenho certeza de 
que esse momento será encantador . 
 
 Não esqueçam de enviar fotos e vídeos para que possamos presenciar toda essa magia !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://youtu.be/30Sojp4fj2o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/30Sojp4fj2o
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          Olá Família! 

Sabemos que as cores fazem parte da nossa vida desde o momento em que nascemos. Todos os dias 
vemos as cores, pois tudo que está ao nosso redor tem uma cor. As flores, as casas, os objetos, os lápis, as 

comidas, tudo tem uma cor diferente e isso só permite a nossa criatividade de dar a cor que quisermos 
para tudo. Vamos ver e identificar algumas cores bem fortes e bonitas? 

Para isso, assista ao vídeo indicado junto à criança, pois nele irá mostrar que as cores realmente estão 
presentes em tudo. Após isso, separe objetos que você tem em casa que tenham as cores vistas (vermelho, 

azul, amarelo e verde), em seguida peça para a criança separar cor por cor, o que for vermelho com 
vermelho, azul com azul, e assim respectivamente. Desta maneira, ela irá aprender a identificar quais 

objetos possuem a mesma cor e quais são elas. 

Link do vídeo: https://youtu.be/YR_h_Ba1_4c 

 

 
 

 * Não se esqueçam de registrar esse momento e compartilhar conosco! 

  

 
 

https://youtu.be/YR_h_Ba1_4c

