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Atividade: Mistura das Cores. 

 
A atividade com tinta guache ajuda a melhorar a coordenação motora e é uma forma de exercer o 

conhecimento sobre as cores, além de ajudar a criança a desenvolver o gosto pela pintura. 
 
Materiais Necessários: Tintas Guache (vermelho, amarelo e azul), pincel, caneta ou canetinha 

e folhas de sulfite.  

Como fazer a atividade: Depois de aprender sobre as cores primárias (vermelho, amarelo e 

azul), vamos misturá-las para novas cores formar? 

Inicie a atividade deixando a criança assistir ao episódio do Show da Luna. Pergunte sobre o que 

o episódio fala e separe os materiais da atividade. 

Primeiro, pergunte para a criança quais são as cores de tintas guache que serão usadas na 

atividade. Depois, diga que ao se misturarem, formarão outra cor.  

Seguindo a foto do exemplo abaixo, passe a primeira cor de tinta em uma palma da mão da 

criança e carimbe na folha. Escreva o sinal de mais (+) e depois pinte a outra palma com a outra 

cor. Carimbe também e escreva na folha o sinal de igual (=).  

No final, peça para a criança unir as mãos e movimentá-las de forma que as cores se misturem. 

Carimbe a nova cor na folha depois do sinal de igual e pergunte quais são as cores que foram 

carimbadas.  

Faça conforme a imagem: Vermelho + Amarelo = Laranja  

                                      Amarelo + Azul = Verde 

                                      Azul + Vermelho = Roxo 

Deixe a atividade exposta em algum local da casa, para que a criança possa ter contato com ela 

até o final da semana e volte a perguntar outras vezes quais são as cores. 

Link do Episódio: https://www.youtube.com/watch?v=sj9tFz5RxQE - O Amarelo que ficou 

verde 🎨 - O Show da Luna! Episódio Completo 02 | Primeira Temporada | Kids 
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