
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM - UNIDADE II 
NOME DO ALUNO: DATA: 25/09/2020 SEMANA:  04 
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:  
(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos; 
(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais; 
(EI03ET02) Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações 
sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. 
 

SEXTA-FEIRA – 25 DE SETEMBRO DE 2020 

CORES E FLORES 

 Hoje é dia de EXPERIÊNCIA! 

 Vamos fazer a nossa própria tinta. 

 Assista aos vídeos a seguir e aprenda a fazer sua tinta caseira, com ingredientes 

naturais como beterraba e açafrão. Não é necessário fazer todas as cores, apenas a 

que você quiser e com os ingredientes que tiver em casa. 

o https://www.youtube.com/watch?v=5wXb7yW87Qg  

o https://www.youtube.com/watch?v=qSIG49aPVkc  

 Enquanto estiver produzindo as tintas, pergunte para a criança: 

o Qual cor você acha que vai dar? 

o Você quer experimentar o gosto da beterraba/açafrão/ou outro tempero? 

o Deixe a criança explorar os sentidos, dizer suas hipóteses. 

 Ao final, faça um desenho livre, usando as tintas que produziu. Faça o teste com as 

tintas prontas e com o ingrediente antes da mistura, tentando pintar com a beterraba 



cortada e pura na folha ou o pó do café. Caso a criança queira, também pode usar 

para carimbar as mãos e pés na folha ou pintar o corpo.  

 

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 gostou de fazer a experiência? 

 Estava animado ou curioso para fazer as misturas? 

 Levantou hipóteses sobre os resultados das cores? E suas hipóteses estavam 

certas? 

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

Aguardamos a participação de todos vocês. 

Ótimo final de semana! 


