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Campo de Experiência: Traços, Sons, Cores e Formas. Corpo, Gestos e 

Movimentos 

 

 

 OBJETIVO DA APRENDIZAGEM: 

(EI02TS02). Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, 
massa de modelar), explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e 
volumes. 
(EI02CG05). Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 

controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 

Atividade: Conhecendo as cores  

   

Olá, tudo bem? 

Hoje vamos lembrar a história Os meninos de todas as cores. Em seguida vamos 
colorir os desenhos do boneco que podem ser impressas na escola, mas antes ligue 
e agende seu horário. Usaremos tintas nas cores, branco, vermelho, preta, amarelo e 

marrom (castanho). 

Vamos fazer tinta!  

Ingredientes: 

1 bacia pequena, 

 5 potinhos (um para cada cor) 

1 colher para mexer os ingredientes. 



1 xícara de Farinha de trigo 

1 xícara de sal 

1 xícara de água 

Com a ajuda de um adulto junte a farinha e o sal em uma bacia pequena depois 
coloque a água misture bem todos os ingredientes e adicione o corante. Para fazer a 
cor preta e marrom é só misturar a cor: azul, amarelo e vermelho. 
Segue o link para acompanhar, como fazer a tinta guache caseira.  
https://www.youtube.com/watch?v=6I0Iy6dZ1es 
 

Depois da tinta pronta é só se divertir fazendo a sua pintura e descobrindo as cores. 
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