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TEMA: PLANETA DAS EXPERIÊNCIAS 

ATIVIDADE: ERUPÇÃO COLORIDA 

 

Olá, famílias! 

                    Que tal surpreender as crianças com um experimento super simples? A Erupção Colorida é 
uma atividade bem legal porque, apesar de ser muito simples, ela surpreende. Quando uma brincadeira 
envolve a ciência ela é também capaz de criar momentos de encanto e proporcionar instantes de pura magia 
e aprendizado. Não se esqueça de ir nomeando as cores para seu filho. Esta brincadeira tem como objetivo: 
estimular a criatividade e a curiosidade através de experiências, além de trabalhar as cores. De preferência 
realize a atividade em um ambiente que possa ser molhado, como o box do banheiro ou o quintal de casa. 
Para essa atividade você vai precisar de:  

● bicarbonato de sódio  
● corante de alimentos (caso não tenha substitua por tintas, suco ou gelatina em pó)  
● vinagre  
● detergente  
● recipientes de vidro 
● colheres de sopa  
 
1º passo: Coloque meio copo de vinagre em dois ou mais recipientes;  

2º passo: Adicione 10 gotas de corante de alimentos (caso não tenha substitua por tintas, sucos ou gelatinas 

em pó) 

 3º passo: Peça ajuda para criança colocar 1 colher de detergente e por último coloque uma colher de 
bicarbonato e observe o que acontece...                      

 

 

                                                             
                                                                                                                                                     

                                                        

 

 

                 Compartilhe conosco o momento, no grupo do WhatsApp da sala, por meio de um vídeo ou foto. 
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TEMA: Planeta das Experiências 

ATIVIDADE: Experiência com crepom. 

 

 

 

 

 

Em um ambiente externo, encha uma bacia com água morna e limpa permitindo que a criança ex-

plore a água limpa e em seguida coloque o papel crepom (na cor de sua preferência em tiras), e mostre para 

a criança como a água muda de , deixe a criança explorar a água colorida. 

Contribuição didática: Essa atividade irá trabalhar atenção, coordenação motora, percepção visual e tátil. 

Além de desenvolver a imaginação, criatividade e exploração de diferentes materiais, instigar a curiosidade 

natural, trabalhando a coordenação motora por meio de manipulação de objetos. 

Compartilhem conosco esse momento!!! 


