
Perceber como as cores secundárias 
são formadas a partir das primárias. 
Conceitos trabalhados: 
Cores primárias  (azul, amarelo, 
vermelho). Cores secundárias  
(roxo, verde e laranja).

OBJETIVO

COMPOSIÇÃO 
DE CORES 

Crianças da Educação Infantil (4 e 5 anos) 
e Ensino Fundamental (6 e 7 anos). 

Explore as cores primárias fazendo 
perguntas sobre objetos de cada uma. 
A partir de uma maçã, por exemplo, 
depois que elas responderem que a 
maçã é vermelha, pergunte sobre outros 
objetos vermelhos para que  
repitam a resposta “vermelho/a” algumas 
vezes seguidas. Pergunte a elas “O que 

”, “Tem alguma coisa vermelha na sua 
casa?”; se houver objetos coloridos no 
espaço dessa atividade, peça a elas 
que apontem - ou mesmo peguem, se 
puderem circular livremente - os objetos 
vermelhos.
Repita essa etapa com amarelo e azul.

Deixe à disposição das crianças as 
massinhas azuis, amarelas e vermelhas.
Peça para elas fazerem algum objeto 
usando essas cores. Depois disso, peça para 
fazerem duas bolinhas do mesmo tamanho 
de cada cor. Pergunte  “O que vocês acham 
que vai acontecer quando misturarmos o 
azul com o amarelo? ”. Deixe que misturem 
essas duas cores, amassem até as massinhas 
misturarem bem, e faça o mesmo com as 
outras duas combinações. Explique que 
as três primeiras cores (amarelo, azul e 
vermelho) são chamadas de cores primárias 
e pergunte “Então quais são as cores 
secundárias, essas que nós criamos juntos?”

Diga a elas que agora podem criar 
qualquer objeto usando as combinações 
de cores que escolherem. Se estiverem 
trabalhando com tinta, ajude a preparar 
o espaço de cada criança e deixe as tintas 
à disposição delas. 

Tinta guache 
Play-Doh e pote de 
massa de modelar 
Play-Doh

INDICAÇÃO 

ATIVIDADE

Mostre às crianças alguns cartões com 
objetos coloridos. Faça perguntas sobre 
as cores dos objetos e deixe que elas 
demonstrem quais cores já conhecem.

1º PASSO

2º PASSO

3º PASSO

4º PASSO

Massa de modelar Play-Doh nas cores 
primárias e secundárias, tinta guache 
Play-Doh cores primárias e secundárias, 
cartelas explicativas da composição de 
cores (vermelho + amarelo = laranja), 
pincéis, local para lavar os pincéis, 
pratinhos plásticos para misturar 
as tintas, avental e toalhas.

MATERIAL

BRINQUEDOS SUGERIDOS 

Depois da experiência, deixe as crianças criarem livremente com as cores 
que elas descobriram. Se trabalharem apenas com massinhas, elas criarão 

esculturas. Se trabalharem também com tinta, criarão desenhos. 
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Educação Criativa



Trabalha atenção visual e auditiva, 

discriminação visual, memória, 
associação de ideias, vocabulário. 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Algumas crianças 
podem apresentar 

quantidade, mistura e 
reconhecimento de novas 

cores diante de sua 
transformação.

GR A U DE  D IF IC UL DA DE
STEAM

Segundo o Conceito STEAM (Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática), essa atividade engloba 
as áreas de: • Ciência  (conceitos, 
vocabulários, funções básicas, direita 
e esquerda); • Tecnologia  (favorece 
a inovação e soluções para diversos 

Artes  (criatividade, iniciativa); 
• Matemática

IMAGENS DE REFERÊNCIA PARA O EDUCADOR:

Antes de realizar a atividade de mistura das cores primárias com tintas guache, faça o teste para saber se os pigmentos 
do material formam as cores secundárias. Teste as massinhas, também, antes da atividade. Dessa forma, o resultado 
das misturas não será uma surpresa para você, apenas para as crianças.

Outra dica é usar a massinha azul-clara, e não a azul-escura. Além de o azul ser uma cor 
bastante pigmentada, o vermelho também é. Então o resultado pode variar bastante 
de acordo com o tom de azul que você usar na atividade.

NOTAS
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