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Título da atividade: Mistura criativa. 

 

Objetivos de desenvolvimento:  

 Explorar e descrever semelhanças entre as características e propriedades dos 

objetos (textura, massa, tamanho) (EI02ET01); 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, 

amanhã, lento, rápido, depressa, devagar) (EI02ET06); 

 Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04). 

 

Resumo: 

Um artista que fez história em nossa cidade e no mundo com contribuições ao meio 

cultural embelezando pontos turísticos de Batatais foi Candido Portinari, teve parte da 

sua história ligada às nossas. 

Com intuito de desenvolver a criatividade entre outros aspectos e homenagear este 

artista criativo que além de pintar, preparava seu próprio material, vamos explorar 

mistura de tintas primárias para descobrir a mágica acontecer. 

 

Preparação 

Materiais: 

Tinta guache nas cores amarelo, azul e vermelho, para transformar cor em experiência. 

 

Espaços:  

Os locais com ambiente bem iluminado seriam ideais para o desenvolvimento desta 

atividade. Diante disso, indicam-se as áreas externas como garagem, jardim ou quintal. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.kickante.com.br/campanhas/projeto-arco-iris&psig=AOvVaw33AzRT6Dymx6xPK5BGt_rt&ust=1586518814061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDn1Oah2-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Tempo sugerido:  

O tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade e envolvimento da criança, 

por isso, pode ser alterado em diferentes casos. Estimam-se aproximadamente 15 

minutos.  

 

Registro da atividade:  

Utilize fotos e vídeos para registrar esses ricos momentos de execução da atividade e 

envie no grupo de WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. 

Este material será ferramenta de acompanhamento pedagógico. 

 

Observe atentamente:  

Se a criança demonstra segurança ao explorar a textura da tinta nas mãos, se reconhece 

e nomeia as cores utilizadas, se interage oralmente expressando interesse em participar 

da atividade. 

 

O que fazer durante? 

Inicialmente conte um pouco sobre o trabalho de Candido Portinari e sobre sua 

criatividade em preparar as tintas para utilizar, ao passo que mostra algumas de suas 

obras ao seu (a) filho (a). Utilizando entonação de voz como se fosse possível realizar 

uma mágica, proponha misturar as cores azul, amarelo e vermelho, de duas em duas 

com as mãos para observar quais cores são criadas com a experiência. As tinta podem 

ser utilizadas posteriormente para pintar e criar uma obra em família ou o que mais a 

imaginação permitir. 

Aproveite este momento como uma oportunidade de estimular a criança de maneira 

positiva, elogiando e encorajando, fazendo junto sem realizar por ela, estas atitudes 

impulsionam novas aprendizagens. 

*Serão encaminhados aos pais/responsáveis um vídeo explicativo e imagens de algumas 

obras para que possam estimular as crianças de maneira efetiva. 

 

Links importantes: 

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/


 

 

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 

 


