
 



 
                     

 
 

CURSO  
 

ENXERGANDO O MUNDO COM A 
PEDAGOGIA DAS CORES 

 
CORPO DOCENTE 
 
Solange Depera Gelles 
 
DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA  
 
8 horas/aula  
1 sábado – das 8h30 às 17h30 
 
OBJETIVO DO CURSO 
 
Levar aos participantes o conhecimento da metodologia Pedagogia das Cores, e ensinar 
como aplicar em atividades pedagógicas os estímulos das cores. 

 
CONTEÚDO DO CURSO 

 
Dinâmica das bolinhas coloridas 
Introdução 
As cores e os personagens da história 
Estímulos externos (a criança e a influência do mundo globalizado) 
As cores ajudando no estresse (dinâmica da fita e dinâmica do ego) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
A mídia, marketing e as cores em um mundo globalizado. 
O que é a Pedagogia das cores? 
Por que as cores da cromoterapia? 
Falando de cores 
Dinâmica da cor  
Mente sã  
Levando as cores para o ambiente escolar 
A embalagem 
Todas as escolas devem ser da mesma cor? 
As cores no ambiente escolar 
As cores na educação infantil 
O efeito stroop 
As cores na linguagem do desenho infantil 
Aplicando a Pedagogia das Cores 
Dinâmica do papel colorido 
Atividades e jogos coloridos 
 
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O CURSO 

 
04 rolos do papel higiênico pintados com guache (cores claras) 
01 tesoura 
02 colas bastão 
01 marcador permanente 
01 lápis de cor marrom ou preto 
01 rolo do papel toalha pintado com guache (cor clara) 
01 gel para cabelo (pote CHEIO) 
01 caneta hidrográfica ou marcador de ponta fina 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
SOBRE A PROFESSORA 
 
Solange Depera Gelles 
 
Pedagoga, terapeuta, pesquisadora e criadora da metodologia Pedagogia das Cores. 
Administradora do site www.pedagogiadascores.com.br e da página do 
Facebook: www.facebook.com/Pedagogiadascores , que conta com mais de 1 milhão e 
seiscentos mil seguidores. 
Em 2011 publicou a primeira edição do livro “Manual da Pedagogia das Cores”, direcionada 
para professores e educadores em geral, e pais. 
Dando sequência ao projeto, publicou em 2013 o livro “Cadê nossas cores?” livro elaborado 
para que as crianças conhecessem as cores da cromoterapia, orientando a utilização de cada 
cor de maneira positiva. No final de 2014 lançou o livro “Ianzito e a Turma dos Pinguinhos”, 
com esse livro surgiu o personagem Ianzito, um garoto de 10 anos que como todo mundo, 
tem dificuldades e problemas, mas ele conta com a Turma dos Pinguinhos para ajudá-lo no 
que precisa para cada momento de sua vida. 
Atualmente trabalha realizando palestras e workshops levando aos participantes o 
conhecimento das cores no ambiente escolar e ensinando os estímulos coloridos em 
atividades escolares. 

 
 
 
 
 
 

 



 


