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Atividade: Águas coloridas 

 

Crianças são formadas num ambiente aquático. O líquido amniótico é uma piscina que banha o 

bebezinho durante os 9 meses de gestação. Então a água é a casa da criança por muito tempo. 

Naturalmente a sua ligação com esse elemento é estrutural. Crianças até dois anos são formadas 

por 75% a 80% de água, enquanto nós, adultos, temos 70% a 75% deste elemento em nossa 

constituição. 
 
Portanto, a água é conhecida dos pequenos. Ela traz uma memória corporal que ficou registrada 

em seus primórdios. Água faz parte de seu universo, interessa e desafia. Água é íntima, acalma e 

acolhe. 
 

 

Materiais necessários: Bacia, bandeja ou a própria banheira de banho, corante alimentício ou 

corante extraído de alimentos (beterraba, espinafre, açafrão). 
 

 

Como fazer a atividade: Comece explicando para a criança como a atividade será realizada. 

Diga a ela que vamos brincar com águas coloridas. O recipiente deve estar no chão para a 

realização da atividade. Coloque um pouco de água no recipiente escolhido e em seguida pingue 

algumas gotas dos corantes, nesse momento você pode ir falando as cores para a criança.  

 
Depois permita que a criança explore e toque, usando criatividade, e perceba que quando tocam 

nas gotas coloridas, essas se misturam na água e entre si. Precisamos estimular nos pequenos, 

desde cedo à criatividade, possibilitar que eles explorem, encontrem respostas ou descubra 

maneiras de inventar algo novo. 
 
Aprecie esse momento de descoberta junto com seu filho, se possível, registre esse momento e 

compartilhe conosco. 
 
 
Ideias de como fazer o corante:  
Corante de beterraba: Bater a beterraba no liquidificador com um pouco de água, coar e usar.  

Corante de espinafre: No liquidificador bater o espinafre com um pouco de água, coar e usar. 
Pode usar carvão vegetal para fazer corante preto. 
Usar cúrcuma também conhecida como açafrão para fazer corante amarelo. 


