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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

 

Querida família! 

 

Iniciamos mais um período de estudos on-line.  

Esperamos que vocês tenham recarregado as energias durante esses dias 

e estejam dispostos a aprender ainda mais a partir de agora e se divertir. 

Continuem atentos: 

  

  

➢ É extremamente importante que a criança seja incentivada a fazer as 

atividades propostas.  

➢ A partir de agora, todos os dias serão disponibilizados vídeos 

explicativos da professora regente, para aumentar a interação ela e as 

crianças.  

➢ Além disso, alguns dias da semana, teremos duas atividades propostas 

para serem realizadas: 1 (uma) referente a uma disciplina especializada e 1 

(uma) referente a conteúdos passados pela professora regente. 

➢ Algumas atividades terão seu registro (realização em folha). Estas deverão 

ser entregues à professora no retorno das aulas presenciais.  

➢ As atividades disponibilizadas no site não necessitam de impressão, devendo 

ser feitas em uma folha branca, formato A4.  

➢ Escreva o nome da criança, em letra PALITO, no canto superior esquerdo da 

folha, para identificação da professora.  

➢ Em todos os momentos planejados, é imprescindível a presença e auxílio 

contínuo de um adulto. Interaja e participe do processo.  
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DE ATIVIDADES 

 

 

CORES PRIMÁRIAS 

Professora: Franciane 

 

 

Atividade: Trabalhando com AZUL e AMARELO 

   

Material necessário:  

✓ Folhas brancas ou folhas coloridas (azul e amarela) 

✓ Objetos azuis 

✓ Objetos amarelos 

 

Justificativa:  

Nesta faixa etária é importante propiciar à criança a visualização, 

exploração, contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo 

das cores, possibilitando que ela as identifique. O bebê percebe as cores a 

partir dos 3 meses, porém, nomeá-las é um processo longo e cheio de enganos, 

podendo se estender até os 3 anos de idade. Para que a criança chame o azul 

de azul e não de verde, por exemplo, é necessário estímulo. Ela só fixará o 

nome das cores por meio de exemplos e exercícios constantes. 

 

Objetivos:   

✓ Nomear as cores; 

✓ Desenvolver a capacidade de abstração e interpretação; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico; 

✓ Aumentar o vocabulário; 

✓ Compreender a realidade sob diferentes óticas. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

Antes de dar início ao desenvolvimento da atividade, assistam ao vídeo 

explicativo da tia Fran, disponível em: https://youtu.be/9yjOjoL3D0k 

 

Para desenvolver esta atividade precisaremos de duas folhas, uma azul e 

uma amarela. Caso não tenha folhas dessas cores, colora as folhas brancas 

nessas cores.  

Disponha as folhas num local onde a criança alcance: o chão, por 

exemplo. Procure, pela casa, por objetos azuis e amarelos e leve-os para perto 

das folhas.  

Oriente a criança a colocar os objetos em suas cores correspondentes: 

objeto azul na folha azul e objeto amarelo na folha amarela.  

 

https://youtu.be/9yjOjoL3D0k
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Caso a criança se confunda e coloque o objeto na “outra cor”, pergunte: 

“Você tem certeza que este objeto é ________?” 

Se ainda assim se confundir, oriente-a mostrando a cor “certa”. Em 

seguida, pegue o mesmo objeto e faça a pergunta novamente para fixar o 

conteúdo. 

 

Complementação: 

Para finalizar a nossa atividade, assistam os vídeos sugeridos abaixo: 

1) Azul: https://www.youtube.com/watch?v=WKbaWcMkDDE 

2) Amarelo: https://www.youtube.com/watch?v=IM9PCVUba8c 

 

Fixação: 

 

1 - De que cor é essa arara?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – De que cor é essa rosa? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WKbaWcMkDDE
https://www.youtube.com/watch?v=IM9PCVUba8c

