
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: 18/09/2020 SEMANA:  03 
PROFESSOR: TURMA: 
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Traços, sons, cores e formas; Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações; O eu, o outro e o nós. 
OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:  
(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 
conquistas e limitações; 
(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com as suas semelhanças e diferenças; 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura. 
 

SEXTA-FEIRA – 18 DE SETEMBRO DE 2020 

CORES E FLORES 

 E também é dia de EXPERIÊNCIA! Você já ouviu falar da matemática das cores? O que 

acontece se a gente misturar cores diferentes? 

 Para esta atividade, a criança poderá fazer a experiência usando tinta, lápis de cor ou giz. 

Escolha apenas um desses materiais para fazer a mistura. 

 Antes de começar, pergunte à criança:  

o Você já misturou cores?  

o O que acontece quando misturamos cores diferentes? 

o Você sabe que cor fica se misturarmos vermelho e branco? E vermelho com azul? 

 Agora é hora de experimentar. Pegue uma folha em branco. Vamos usá-la na horizontal 

(deitada), dessa forma: 

 

 

 



 Peça para o aluno escolher as duas primeiras cores que quer misturar e registre como se 

fosse uma conta de matemática, colocando no resultado o que a criança acha que será a 

cor final da mistura. Exemplo: vermelho + azul = roxo 

 Agora, faça uma setinha depois da cor que a criança ACHA que será o resultado e 

deixe ela fazer a mistura ali.  

 Exemplo de como deve ficar o registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 Faça a experiência com pelo menos 3 misturas diferentes. A criança pode 

continuar experimentando o quanto quiser! 

 Peça sempre para que ela faça a reflexão no fim da experiência se a cor que ela 

pensou que seria o resultado realmente foi. 

 

Essa foi a nossa sexta-feira!  

Pedimos para que os responsáveis registrem com fotos e/ou vídeos as atividades dos 

alunos para compor o portfólio.  

Reflita também sobre os seguintes fatores: 

 O aluno conseguiu fazer o registro da experiência com clareza? 

 Estava animado ou curioso para fazer as misturas? 

 Gostou das atividades? 

As fotos e reflexão das atividades precisam ser enviadas até sexta-feira pelo Messenger. 

Aguardamos a participação de todos vocês. 

Primeira cor 
escolhida pelo 

aluno 

Segunda cor 
escolhida pelo 

aluno 

Cor que ele 
ACHA que será o 
resultado (antes 

da mistura) 

Cor resultado 
depois da mistura 


