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Campos de Experiência: Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações

 4º Atividade da semana - Misturando as cores primarias. 

Objetivo: Esta atividade auxilia no desenvolvimento de noção e descoberta das cores.

Como fazer: Para esta história, você vai precisar de tinta guache nas cores azul, amarela e 
vermelha, um recipiente com água, papel toalha ou uma toalha de pano. Após assistir ao vídeo, 
https://youtu.be/bjxxgulWnyY realize as misturas das cores que você viu com seu filho. Passe as 
tintas nas mãos da criança e depois na sua e juntos esfreguem as mãos uma na outra até ver a 
mudança da cor acontecer. É importante ter perto de você um recipiente com água e toalha para 
limpar as mãos a cada troca de cores.



ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA DEL CORTO RONCON
Nome do aluno:
Professor:  Eliana, Elisabeth, Elizete, Patrícia, Roseli, Talita e Vera Semana 26
Campo de Experiência: O eu, o outro e o nós. Data: 16/09/2021 Turma: BI-B  

Tema: Mundo colorido - Cores e flores

Atividade: Jogo da memória das flores
 Ao brincar com jogo da memória, as crianças adquirem capacidade de desenvolver a 
concentração, autonomia, raciocínio lógico, por meio de experiências estimulantes e divertidas.

Desenvolvimento da atividade:
Em um espaço aconchegante  assista junto com a crianca essa linda historinha.
Logo após  confeccione esse divertido jogo da memória.
Em um papel desenhe no mínimo  seis flores, formando três pares, em seguida peça para a 
criança  pintar os pares iguais, como por exemplo: duas amarelas, duas vermelhas e assim por 
diante, as cores que tiver em casa .
Recorte de forma que as cartinhas do jogo fiquem  iguais  do mesmo tamanho e formas .
Logo após  mostre para ela as flores que você irá colocar em uma superfície todas viradas para 
cima, explique para a criança as regras do jogo , segure uma na mão e pergunta onde está a 
outra figura para fazer o par.
Brinque quantas vezes quiserem!

Materiais: 
 - Folha de sulfite ou de caderno.
 - Lápis preto, lápis de cor ou giz de cera  
 - Tesoura.
Link para atividade: https://youtu.be/HoWPDdi1GNk

      


