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MATEMÁTICA
Professora: Letícia
Atividade: Cores primárias
Material necessário:
✓ Folha de atividade
✓ Demais materiais de livre escolha*
*Sugestões: lápis de cor, giz de cera,
papel colorido, cola colorida, tinta...
Justificativa:
O uso de cores na educação infantil, principalmente as mais vibrantes,
contribuem para o desenvolvimento da capacidade motora e cognitiva, do
raciocínio, da fala, do tato, da audição, do paladar, dentre várias outras
habilidades.
Estímulos decorrentes da presença de figuras coloridas contribuem para o
desenvolvimento geral da criança. Isso acontece porque a criança é
completamente influenciada pelas cores desde a fase inicial de vida, se
estendendo por muitos anos.
Objetivos:
✓ Identificar as cores primárias;
✓ Aumentar o vocabulário e as formas de compreensão da realidade visual;
✓ Trabalhar a imaginação e a interpretação;
✓ Desenvolver a capacidade de abstração;
✓ Proporcionar uma aprendizagem de forma lúdica.
Atenção
para
o
vídeo
https://youtu.be/XMZuanPwxWw

explicativo

da

professora:

Desenvolvimento:
Com as cores primárias (vermelho, azul e amarelo), preencha a maçã, a
gota e o sol utilizando diferentes materiais.
Obs.: Se optar por utilizar tinta e não tiver disponível em casa, verifique o tutorial
ABAIXO para fazer sua própria tinta guache caseira. É super fácil e divertido!!!
Complementação:
Aprenda um pouco mais assistindo ao vídeo disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=d0M2XSjCp5c
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Como fazer tinta caseira para os pequenos

Separamos uma receita simples e rápida para você aprender como fazer tinta
caseira, utilizando ingredientes comestíveis e que não oferecem risco às
crianças. Confira:
Ingredientes:
✓ 2 colheres de açúcar
✓ 1/2 colher (pequena) de sal
✓ 1/2 xícara de amido de milho
✓ 2 xícaras de água
✓ Corantes alimentícios diversos ou sucos e gelatina colorida em pó
Modo de preparo:
1. Em uma panela, coloque o amido de milho e vá acrescentando a água aos
poucos, sempre mexendo.
2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar.
3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais cremosa,
igual a da tinta guache, desligue e deixe esfriar.
4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente a cada um deles uma
cor de corante ou suco / gelatina em pó.
Agora seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais colorido!
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EDUCAÇÃO FÍSICA
Professor: Rafael Lima
Atividade: Agilidade
Materiais Necessários:
✓ Utilizar dois lenços ou guardanapos de papel
Justificativa:
O ato de brincar enriquece a identidade da criança porque ela experimenta
outra forma de ser e de pensar; amplia suas concepções sobre as coisas e as
pessoas e a faz desempenhar vários papéis sociais ao representar diferentes
personagens.
Além de aprender brincando, exposições bem organizadas, farão as
crianças sentir-se valorizadas, aumentando a autoestima e reforçando a
importância da reciclagem.
Objetivo:
➢ Desenvolver as capacidades perceptivas do indivíduo aperfeiçoando sua
discriminação cinestésica mediante o movimento;
➢ Trabalhar o domínio psicomotor e estimular a agilidade e atenção.
Desenvolvimento:
Assista à vídeo aula com a explicação do professor Rafael. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=N0bWjWPglOw&feature=youtu.be
Determine certa distância, dois metros ou um pouco mais.
A criança deverá permanecer de frente para o adulto que conduzirá a
atividade.
Ambos devem estar com um lenço em uma das mãos e, ao sinal, deverão
lançá-lo para o alto e rapidamente tentar pegar o lenço do companheiro antes
que possa cair no chão.
Siga as instruções e divirta-se!

