
 
                                 
 
 
 

ESCOLA MUNICIPAL CICERA BENEVIDES DOS SANTOS SILVA 

NOME DO ALUNO: DATA 24/09/2020 SEMANA: 4 

PROFESSOR: Simone e Luciano TURMA: Jardim II 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI03ET02). Observar e descrever mudanças em diferentes 

materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 
 

 
ORIENTAÇÕES AOS RESPONSÁVEIS 
 
Atividade de rotina: Pinte o dia de hoje no calendário e leia o alfabeto com a criança. 

 

As cores na educação infantil 
O uso das 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. 
Pensando nisso, hoje vamos fazer uma experiência com as cores, onde a criança irá conhecer um pouco do 
processo da formação das cores de forma lúdica e prazerosa.    

 
Vamos assistir ao vídeo “Cores “, uma história divertida que fala das cores e suas combinações. 

https://youtu.be/JItpE--nk5E 
 
Hoje vamos fazer uma experiência de absorção da Água! As crianças, além de aprender e ver a 
água sendo absorvida, também aprenderão como as cores se transformam (secundárias através 
de primárias). Vamos aos ingredientes e modos para fazer nossa experiência. 
Vamos precisar de três copos transparentes iguais, dois corantes líquidos ou um pouco de tinta 
guache, água e duas folhas de papel toalha. Agora vamos à prática, conforme as imagens abaixo: 
 
 
 
 
EXPERIÊNCIA DE ABSORÇÃO DA ÁGUA E DA MISITURA DAS CORES 
 
 
 
 
1 coloque os copos lado a lado        2 insira água nos copos 3 misture para ficar da cor 

 das extremidades e coloque 
                                       um pouco de corante 

         
 
 

https://youtu.be/JItpE--nk5E


4 dobre o papel toalha e insira 5 Durante a absorção 6 após um dia veja como 

um lado no copo com água e o   veja o que acontece   ficou 
outro lado no copo seco   

                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boa aprendizagem para todos! 


