
FERRAMENTAS E ATIVIDADES DE APRENDIZADO

Mistura de cores
4t Pensamento crítico e solução de

problemas

Para o desenvolvimento do pensamento crítico e a 
capacidade de solucionar problemas, é preciso 
compreender o conceito de causa e efeito, entender o 
funcionamento das coisas e ser capaz de buscar soluções 
para os problemas. Estas habilidades são essenciais para 
o sucesso no ambiente escolar e profissional[7].
Misturar cores é uma boa maneira de estimular estas
habilidades nas crianças. Esta experiência ajuda a
exercitar o pensamento crítico e a explorar o conceito de
causa e efeito através da observação dos resultados das
misturas e a capacidade de solucionar problemas ao
tentar encontrar maneiras diferentes para obter
determinada cor. Esta atividade também ajuda a criança
a se familiarizar com conceitos matemáticos, como por
exemplo: diferentes proporções produzem diferentes
resultados[8].

Você vai precisar de:

Massinha Play-Doh
– cores primárias
(vermelho,

amarelo e azul)

Superfície de
trabalho plana

O que fazer:

1º PASSO

Pegue 2 (ou mais) potes de Play-Doh de cores 
diferentes. Retire pequenos pedaços de massinha Play-
Doh e faça bolinhas do mesmo tamanho.

2º PASSO

Com as mãos, a criança pode combinar as bolinhas para 
criar uma nova cor.

3º PASSO

Encoraje novas experiências! Explore as mudanças de tom 
acrescentando maiores quantidades de uma das cores, ou 
combine outras cores

Dicas divertidas

Ser um companheiro de brincadeira ao invés de um instrutor ajuda no 
desenvolvimento do pensamento crítico da criança, além de deixar a experiência 
mais divertida para os dois. Estimule a criatividade, o pensamento abstrato e o 
início da compreensão do conceito de causa e efeito ajudando o seu filho a 
verbalizar pensamentos e hipóteses. 

Você pode começar fazendo perguntas como: 

• O que você acha que vai acontecer?
• Sobrou um pouco de vermelho?
• Que cor você criou?
• Se continuarmos afinando o pedaço de Play-Doh, será que ele vai se

partir? 
• Tem alguma coisa aqui que seja da mesma cor que você criou?
• Quantos pedaços você usou para criar a cor?
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Potenciais benefícios desta atividade

Com a sua participação e usando as ‘Dicas divertidas’, esta atividade
proporcionará às crianças a oportunidade de explorarem conceitos e 
trabalharem habilidades valiosas, como: 

Pensamento crítico e solução de problemas
• Prevendo resultados
• Observando transformações
• Explorando causa e efeito
• Realizando comparações por contraste

Coordenação motora fina
• Fortalecendo e ajudando a desenvolver os músculos dos

dedos, o que poderá ajudar no manuseio das ferramentas
de escrita  

Integração do uso dos sentidos
• Visão, toque e olfato
• Auxiliando o aprendizado por experiência, apresentando à

criança diferentes formas de explorar os materiais.

Conceitos matemáticos básicos
• Experimentar com diferentes quantidades de massinha Play-Doh estimula
o pensamento matemático sobre como diferentes proporções combinadas
geram resultados variados. 
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