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Que cor têm a sobremesa? 

Material: suco em pó nas cores: amarelo, verde, azul e vermelho ou corante comestível ou frutas 
ou legumes, 4 copos de plástico que sejam mais firmes, 1 leite condensado, 1 creme de leite, 4 
colheres. 

Desenvolvimento: Primeiro, prepare um lugar tranquilo e com espaço e que possa fazer sujeira e 
bagunça. Nesta atividade iremos aprender brincando e saboreando as cores. Caso a criança seja 
muito pequena substitua os ingredientes por frutas e/ou legumes e no lugar do leite e do creme 
utilize o leite materno ou leite em pó que a criança está acostumada a ingerir. Para fazer o corante 
natural das frutas ou legumes o adulto terá que bater no liquidificador com um pouco de água e 
após, misturar com os ingredientes, ok? Não se esqueça que a cor azul é um pouco mais difícil de 
achar sem ser em corantes e gelatinas, só não deixe de mostrar essa cor e tornar o aprendizado 
importante, ok? 
Em todo o processo, fale das cores e tente comparar com objetos que tenham em casa, por 
exemplo: essa é a cor azul e é igual a cor do copo, da colher, do prato, chupeta, etc. Deixe a criança 
participar de todo o processo, e em alguns momentos deixe que a mesma faça a mistura dos 
ingredientes, ok? Fazer sujeira e bagunça faz parte do aprendizado. 
Vamos para a receita?! 
Dívida em 4 partes o leite condensado e o creme de leite nos copos e em cada copo adicione o 
suco em pó (ou corante ou frutas ou legumes), um em cada copo. Misture bem os ingredientes e 
após isso, leve à geladeira por 5 minutos. Retire da geladeira, mostre como ficou para a criança as 
cores, associe com os objetos e outras coisas como frutas, legumes, utensílios de cozinha, etc., 
para que assim, a criança entenda que ela vive em um mundo colorido. Por fim, saboreiem a 
sobremesa, é claro!  
Divirtam-se! Não esqueça de registrar! 
 
Duração: 20 minutos 

 

                                    


