
CORRIDA DAS CORES 



Vamos ajudar você fazer esse jogo 



O que é importante você saber 

 

A corrida das cores, além de divertir, também... 

 

 Incentiva o aprendizado das cores; 

 Desenvolve a coordenação motora fina (através do movimento feito 

com os dedos para segurar as tampinhas ou o pregador) e 

visomotora (capacidade de coordenar a visão com os movimentos 

do corpo), ao realizar o pareamento das cores (relação da cor da 

tampinha, com a cor da caixinha); 

 Estimula a concentração. 

 



Do que você vai precisar para confeccionar esse jogo : 

• Cartela de ovos; 

• Tinta guache, cola colorida, tinta acrílica, 

ou tinta de tecido (6 cores diferentes); 

• Tampinhas de garrafa pet com as mesmas 

cores das tintas, podem ser pintadas (6 de 

cada cor); 

• Pincel; 

• Papel cartão ou embalagens de produtos, 

como caixa de sapato; 

• Caneta, cola, régua e tesoura. 

• Pregadores; 

 



Veja como fazer 
 

Dado 

Pegue o papel cartão ou papel de alguma embalagem que você tiver em 

casa e desenhe o molde do dado, como no modelo a seguir. 

Recorte, cole as laterais e quando estiver seco pinte cada lado de uma cor, 

de acordo com as cores do tabuleiro feito com a cartela de ovos. Deixe 

secar. 

 

Tabuleiro com a cartela de ovos 

Pinte cada fileira da cartela de uma cor diferente. Deixe secar. 



Medidas para a confecção do dado 

 Cada quadrado tem 4 cm; 

 As abinhas para que a colagem seja feita tem 1 cm. 
 

12 cm (sem abinha) 16 cm (sem abinha) 



Agora é só jogar 

 

 

 Este jogo pode ser de “competição” ou “cooperação; 

 

 Pode ser jogado com  até seis pessoas. 

 

 



Competição 

 

 Cada jogador escolhe uma cor e o primeiro participante joga o dado. 

 A cor que cair virada para cima definirá quem andará uma casa. Se 

cair a cor vermelha, por exemplo, quem escolheu a cor vermelha irá 

colocar sua tampinha na primeira casa. 

 Depois o próximo participante joga o dado e a cor que cair virada 

para cima definirá quem andará a próxima uma casa; 

 Assim sucessivamente; 

 Ganhará o jogo quem preencher todas as casinhas primeiro. 



Cooperação 

 

 Nesse caso não haverá um vencedor. O jogo terminará quando 

todas as casas estiverem preenchidas. 

 Para trabalhar e estimular ainda mais a coordenação motora fina, 

os participantes poderão pegar as tampinhas com um pregador de 

roupas e colocá-las nas casinhas, realizando contagem ou 

relacionando as cores, por exemplo.  


