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ATIVIDADE 134 

CANTINHO DO INGLÊS: MISTURANDO AS CORES  

(Mixing colors) 

 

● Horário: das 14h30 às 15h 

● Link: meet.google.com/kde-utwj-rdg 

● Objetivo: desenvolver a linguagem;    

promover experiências significativas   

com a língua inglesa; estimular a      

criação de hipóteses linguísticas;    

estimular a criação de hipóteses     

narrativas; promover um momento de interação com a língua inglesa;          

proporcionar possibilidades de aumento do vocabulário em língua inglesa;         

estimular a criatividade artística; desafiar a solução de situações-problema.  

● Conteúdo: vocabulário sobre cores, criatividade, coordenação motora fina,        

linguagem. experiência física e cromatografia (como são feitas as cores). 

● Materiais que precisam ser providenciados antes da videoconferência: filtro         

de café de papel; tesoura sem pontas (para os alunos a partir do nível 4);               

canetas hidrocor; recipiente com água (largo o suficiente para molhar o filtro) 

● Propostas:  

- Acolhida - cumprimentos em inglês de um a um.  

- Questionamentos: 

a) Quantas cores existem? (How many colors are there?) 

b) Como as cores são feitas? (How are colors made?) 

c) Explique sua ideia. (Explain your ideia.) 

- Experiência física: primeiro, deve-se cortar o filtro ao meio, deixando-o          

em uma folha simples, não dupla. Depois, a criança deverá passar apenas            

uma cor de caneta hidrocor no filtro. Então, ela deve molhá-lo na água.             

Feito isso, é o momento de, em um outro espaço do filtro, pintar duas              

cores primárias (“O que são cores primárias?”/“What are primary         



 

colors?”). Uma vez com o filtro na água, as crianças serão estimuladas a             

perceberem como as cores se modifiquem.  

- Conversa durante a experiência: nesse momento, a teacher estimulará         

conversas entre as crianças, sempre trazendo o vocabulário da língua          

inglesa, e fará perguntas em inglês, para que as crianças possam criar            

suas próprias suposições do que está sendo dito. Dessa forma, é criado            

um ambiente em que proporciona às crianças a elaboração de hipóteses           

linguísticas, o que é muito importante no aprendizado de uma língua           

estrangeira.  

- Adaptação para os menores: os bebês e as crianças menores farão a            

mesma proposta, mas não precisam ainda desenvolver ideias sobre         

cores primárias, apenas observar como as cores se modificam uma vez           

na água e identificá-las pelos seus nomes em inglês. 

- Registro por meio de fotografia. 

- Despedida.  


