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Volume IIVolume IIVolume IIVolume IIVolume II
Artes Plásticas, receitas de tintas caseiras, mão na

massa, fazendo marcas, coisas grudentas, muita
diversão para crianças de 0 a 2 anos de Idade, móbiles,

dobraduras, aprendendo a plantar

Porto Alegre - RSPorto Alegre - RSPorto Alegre - RSPorto Alegre - RSPorto Alegre - RS

Setembro / 2018Setembro / 2018Setembro / 2018Setembro / 2018Setembro / 2018
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Carta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitorCarta ao leitor

Quando iniciei o preparo dessa Coleção, reportei-me por inteiro à
minha infância. Encontrei, no fundo de minha memória, um passado

intacto, recoberto de jogos e brincadeiras que, tenho certeza,
fizeram parte de meu desenvolvimento afetivo-intelectual e

ajudaram a me tornar uma pessoa adulta adaptada ao mundo
exterior. Mergulhando nesse tempo, tomei consciência da

importância das atividades lúdicas no fortalecimento do ego e o
relevante suporte nas ações e relações da vida adulta.

Portanto, na realização deste trabalho, além da
conscientização da importância da ludicidade na infância, buscou-
se oferecer à criança uma série de atividades, jogos e brincadeiras,

selecionadas com respeito e dedicação.
Para levar a efeito esses objetivos, a participação da família é de

vital importância. Ela, como encarregada da transmissão do
conteúdo das atividades propostas no livro, é uma valiosa aliada na

consolidação dos seus resultados.
Aos leitores desta Coleção, desejo que ela lhes seja útil.

Às crianças e às famílias, desejo que proporcione momentos
de prazer, alegria e conhecimento.

Ana Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig OliveiraAna Maria Reissig Oliveira
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Dados Internacionais de catalogação na Publicação (CIP)

Bibliotecária Responsável: Denise Pazzetto CRB-10/1216 - (51)30297042

O48a          Oliveira, Ana Maria Reissig.
                                 Atividades lúdicas / Ana Maria Reissig Oliveira ; ilustração da autora. – Porto

Alegre: Quattro Projetos, 2018: edição atualizada
216 p. : il. color. ; 21 x 28 cm. – (Coleção Fazendo Arte Livros Infantis ; v. 2)

Obra destinada ao público infantil, produzida com participação especial da
Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul- Programa Primeira Infância
Melhor - PIM.

Conteúdo: Móbiles, Artes Plásticas, Dobraduras e Aprendendo a Plantar.
ISBN. 978-85-61763-01-5

1. Educação – Criança – Atividade lúdica.  2. Arte – Criança – Atividade Lúdica.
3. Jogos – Atividade lúdica.  4. Brincadeira.  I. Título. II. Rio Grande do Sul.

 CDU 371.38

Quattro Projetos
Av. Ipiranga 7464 sala 1126
Porto Alegre-RS
www.quattroprojetos.com.br
quattro@quattroprojetos.com.br

Coordenação Executiva:Coordenação Executiva:Coordenação Executiva:Coordenação Executiva:Coordenação Executiva:
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Mariuse da Silva, Iudai Gonçalves Motta,

Kelly Cristine Oliveira dos Santos Cunha e
Kênia Margareth da Rosa Fontoura.

Participação Especial:Participação Especial:Participação Especial:Participação Especial:Participação Especial:
Governo do Estado do Rio Grande do SulGoverno do Estado do Rio Grande do SulGoverno do Estado do Rio Grande do SulGoverno do Estado do Rio Grande do SulGoverno do Estado do Rio Grande do Sul
Secretarias EstaduaisSecretarias EstaduaisSecretarias EstaduaisSecretarias EstaduaisSecretarias Estaduais

Integrantes do Programa:Integrantes do Programa:Integrantes do Programa:Integrantes do Programa:Integrantes do Programa:
Secretaria da Saúde – Coordenação
Secretaria da Educação
Secretaria da Cultura
Secretaria do Desenvolvimento Social,
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Educação, a Ciência e a Cultura.
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visão da UNESCO sobre o assunto.
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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

O Programa Primeira Infância Melhor (PIM), política pública pioneira no
estado do Rio Grande do Sul, foi implantado em 2003 e tornou-se lei estadual
nº 12544 em 03 de julho de 2006, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Sua trajetória vem contribuindo para o elenco de ações de prevenção
voltadas à redução da mortalidade infantil, dos índices de violência e à
promoção do desenvolvimento humano, sendo importante recurso para
quebrar o ciclo de pobreza intergeracional.

Esta publicação vem consolidar uma importante iniciativa da Rimoli
Associados em conjunto com o Programa Primeira Infância Melhor –
PIM, com apoio da Lei Rouanet, LIC e da UNESCO, especialmente
porque coloca em prática o objetivo de orientar as famílias, a partir de
sua cultura e de suas  experiências, para que promovam o
desenvolvimento integral de suas crianças por meio da ludicidade.

A base metodológica está no reconhecimento da importância do
brincar. O brincar facilita o crescimento, o desenvolvimento afetivo e
cognitivo, possibilita e conduz a relacionamentos grupais saudáveis. Estudos
demonstram que, através de atividades lúdicas, a criança explora muito
mais sua criatividade, melhora sua conduta no processo de ensino-
aprendizagem e sua autoestima. O indivíduo criativo é um elemento
importante para o funcionamento efetivo da sociedade, pois é ele
quem faz descobertas, inventa e promove mudanças.

 São nos primeiros anos de vida do ser humano que têm início os
primórdios do processo imaginativo, da capacidade de viver criativa
e construtivamente e da experiência cultural. Sendo assim, tudo que
pudermos fazer por nossas crianças neste período significará uma
importante herança, não somente na sua trajetória individual, mas
também para seu entorno social e cultural.

Dessa forma, percebeu-se a importância e a necessidade de
compor,  junto com vários profissionais, uma coletânea que abrangesse
as mais variadas manifestações culturais, de forma a instrumentalizar a
família e mostrar, de modo significativo, a abrangência e relevância
da ludicidade. Por constituir-se como equipe interdisciplinar,
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profissionais das áreas de educação, cultura, artes, saúde e serviço
social uniram saberes e conhecimentos na construção deste material
rico e criativo.

Na sua produção, além do trabalho de caráter interdisciplinar,
ressalta-se o importante apoio institucional das Secretarias afins ao
PIM, como Saúde, Educação, Justiça e Desenvolvimento Social e,
em especial, da Secretaria da Cultura.

Para compor esta coletânea, foi realizada vasta pesquisa de
bibliografias importantes nesta área, a fim de construir uma obra com
as mais diversas variações da cultura brasileira. Todo o conteúdo aqui
compilado encontra-se referenciado nas bibliografias citadas ao final
de cada volume.

A “Coleção Fazendo Arte Livros Infantis – Atividades Lúdicas com o
PIM” irá trazer muitas brincadeiras, práticas e exercícios de interação
para os pais ou cuidadores e suas crianças, sempre buscando fortalecer
os vínculos familiares.

Os livros contemplam múltiplas opções de atividades culturais
direcionadas às crianças e suas famílias, objetivando o
desenvolvimento de sua capacidade criativa, o bem estar físico,
afetivo e emocional, além de suas habilidades artísticas dentro de
um contexto cultural  rico, em que recursos naturais poderão fazer
parte de um novo cotidiano lúdico e criativo. Brinquedos e demais
objetos sugeridos poderão ser confeccionados com materiais

recicláveis, encontrados dentro da realidade das famílias, em
especial daquelas que se encontram em situação de
vulnerabilidade social. A elaboração do material será realizada de
forma lúdica, fazendo deste momento um diferencial que imprime,
no objeto construído, o encantamento desta publicação.

Assim, esta coleção servirá como um excelente recurso
sociocultural no desenvolvimento da primeira infância, objetivando
oportunizar o contato dos leitores com o mundo da arte, facilitar o
acesso a letras de músicas, cantigas e versos infantis, propiciar às
crianças e suas famílias um contato mais direto com o universo das
manifestações artístico-culturais, além de beneficiar a convivência
familiar saudável e a leitura do mundo por meio da participação dos

pais e filhos no desenvolvimento dos trabalhos propostos na
coletânea.
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Cada livro irá tratar sobre um assunto:
O volume I aborda a criação de objetos como fantoches, máscaras e

livros, oportunizando uma ligação entre crianças e famílias por meio do
teatro e da expressão corporal.

O volume II tem seu foco em artes plásticas, móbiles e dobraduras,
incentivando, também, o desenvolvimento artístico das crianças - fator
muito importante para o aprimoramento da motricidade e criatividade.

O volume III apresenta às crianças e suas famílias opções criativas
para confecção de brinquedos que irão valorizar a cultura, bem como a
interatividade da criança com a arte.

O volume IV traz música e poemas direcionados à primeira infância.
A música tem o dom de encantar as crianças, sendo de grande
importância não só como entretenimento, mas como auxílio no
aprendizado da fala, no aprender a ouvir e na coordenação motora. A
literatura contém a magia de criar um mundo de sonhos, propiciando o
desenvolvimento da imaginação infantil.

Estima-se que milhares de famílias tenham contato com este material,
incentivando o interesse tanto da criança e de seus familiares, como de
educadores, de gestores e da comunidade em geral.

O PIM orgulha-se do sucesso deste trabalho conjunto, que vem
crescendo e amadurecendo ao longo dos anos e que beneficiará
tantas famílias e crianças no Estado do Rio Grande do Sul.

O despertar da atenção carinhosa e cuidadosa para a primeira
infância garante uma mudança em direção a uma sociedade mais
integrada, menos violenta e mais saudável. Se esta Coleção transmitir
isso aos leitores, então terá atingido seus objetivos. Com imenso prazer
apresentamos mais esta ferramenta para a sustentabilidade do
Programa e de ações em prol da Primeira Infância.
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EEEEEU U U U U QQQQQUUUUUE E E E E FFFFFIIIIIZ Z Z Z Z !!!!!

EEEEEU U U U U QQQQQUUUUUE E E E E FFFFFIIIIIZ Z Z Z Z !!!!!
EU QUE FIZ é uma coleção de ideias. Ideias para você construir objetos,

brinquedos e enfeites que podem ser feitos com material de baixo custo e, até

mesmo, com objetos  que se costuma jogar no lixo.

No começo, você pode copiar nossos modelos como estão nas

ilustrações. Mas, com o tempo, você vai começar a inventar; a substituir os

materiais de que não dispõe por outros mais fáceis de se obter. Dos

brinquedos que nós sugerimos, você pode tirar novas ideias.

Uma forma divertida de utilizar esta coleção é chamando a família e suas

crianças para confeccionar e brincar.

É bom juntar bastante material para se ter mais recursos para fazer os

brinquedos.

Nesta coleção, você vai trabalhar as 4 dimensões: cognitivo, motor,

sócioafetivo e linguagem.

Na verdade, o que importa não é só o objeto que a criança vai fazer.

O mais divertido é construir, inventar e criar. E, depois, quando o

brinquedo ficar pronto, você vai observar a alegria da família em mostrá-

lo a todo mundo e dizer com orgulho:
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Volume IIVolume IIVolume IIVolume IIVolume II
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndiceÍndice
Artes PlásticasArtes PlásticasArtes PlásticasArtes PlásticasArtes Plásticas 1 51 51 51 51 5
Receitas de Tintas CaseirasReceitas de Tintas CaseirasReceitas de Tintas CaseirasReceitas de Tintas CaseirasReceitas de Tintas Caseiras 2 72 72 72 72 7
Receita de Tinta para PintarReceita de Tinta para PintarReceita de Tinta para PintarReceita de Tinta para PintarReceita de Tinta para Pintar

com os Dedoscom os Dedoscom os Dedoscom os Dedoscom os Dedos 3 93 93 93 93 9
Mão na MassaMão na MassaMão na MassaMão na MassaMão na Massa 7 17 17 17 17 1
Fazendo MarcasFazendo MarcasFazendo MarcasFazendo MarcasFazendo Marcas 8 98 98 98 98 9
Coisas GrudentasCoisas GrudentasCoisas GrudentasCoisas GrudentasCoisas Grudentas 103103103103103
Muita Diversão para CriançasMuita Diversão para CriançasMuita Diversão para CriançasMuita Diversão para CriançasMuita Diversão para Crianças

de 0 a 2 anos de Idadede 0 a 2 anos de Idadede 0 a 2 anos de Idadede 0 a 2 anos de Idadede 0 a 2 anos de Idade 135135135135135
MóbilesMóbilesMóbilesMóbilesMóbiles 1 4 91 4 91 4 91 4 91 4 9
DobradurasDobradurasDobradurasDobradurasDobraduras 159159159159159
Aprendendo a PlantarAprendendo a PlantarAprendendo a PlantarAprendendo a PlantarAprendendo a Plantar 193193193193193
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Artes PlásticasArtes PlásticasArtes PlásticasArtes PlásticasArtes Plásticas
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Iniciação à arteIniciação à arteIniciação à arteIniciação à arteIniciação à arte
Cada atividade artística tem uma maneira de ser conduzida para se

tornar mais acessível e mais fácil para o seu desenvolvimento.

Preparação: Preparação: Preparação: Preparação: Preparação: É o tempo de preparação e de planejamento
necessário por parte de adultos para coletar materiais, organizar a
atividade artística e supervisioná-la. A parte de preparação de cada
atividade artística deve ser realizada pelos adultos, e a parte de
processo, pelas crianças.

Nível de atividade: Nível de atividade: Nível de atividade: Nível de atividade: Nível de atividade: Tranquilo ou ativo. Algumas atividades
artísticas(e algumas crianças de zero a dois anos) são naturalmente
calmas e tranquilas, ao passo que outras são mais ativas e ruidosas.

Limpeza final da atividade artística: Limpeza final da atividade artística: Limpeza final da atividade artística: Limpeza final da atividade artística: Limpeza final da atividade artística: As crianças de zero a dois
anos costumam gostar de se limpar, mesmo durante a atividade, quando
suas mãos ficam cobertas de tinta ou pegajosas. Fornecer um balde de
água com sabão ou uma toalha velha, para que elas próprias lavem as
mãos ou uma esponja grande e molhada, para facilitar a limpeza dos
dedos.

Roupas: Roupas: Roupas: Roupas: Roupas: É importante que a criança vista uma roupa adequada para
trabalhos que sujam. Pode ser um simples avental ou guarda-pó, ou uma
camiseta velha por cima das roupas. Estas camisetas não precisam ser
lavadas com muita frequência, se é que precisam ser lavadas.
Simplesmente deixe-as secar e elas irão adquirir uma aparência única.

Grupo: Grupo: Grupo: Grupo: Grupo: A maioria das atividades  se presta tanto para grupos
quanto para individual.

Ar livre:Ar livre:Ar livre:Ar livre:Ar livre: A maioria das atividades pode ser aproveitada da mesma
maneira, em casa ou na rua.

Cuidado: Cuidado: Cuidado: Cuidado: Cuidado: Algumas atividades exigem supervisão e cuidado
extraordinário. A segurança deve ser uma preocupação central
com as crianças em todos os momentos. Todas as atividades
exigem supervisão de objetos que as crianças possam colocar na
boca, nos olhos ou nos ouvidos.
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Quando se está preparado, a arte fica mais divertida para todos os
envolvidos. Aqui, apresentamos algumas dica:s para trabalhar com as

crianças e para seu bem-estar e conforto gerais.

Espaço de trabalho forradoEspaço de trabalho forradoEspaço de trabalho forradoEspaço de trabalho forradoEspaço de trabalho forrado
Forre o espaço de trabalho com jornal, seja ele uma mesa, o chão, uma

cadeira, a parede ou um balcão. Fixe-o com fita para impedir que se mexa
ou que haja derramamentos. É muito mais fácil fazer um bolo de folhas de

jornal pegajosas e encontrar embaixo delas um espaço limpo do que
limpar espaços de trabalho que não tenham sido forrados. Outras
coberturas recomendadas são folhas de papelão, cortinas plásticas de
banheiro velhas, toalhas de mesa de plástico ou vinil, papel kraft largo
ou pontas de rolo de papel de impressão.

Limpeza práticaLimpeza práticaLimpeza práticaLimpeza práticaLimpeza prática
Transforme a limpeza com as crianças em uma atividade fácil e

independente. Coloque uma esponja molhada, uma toalha velha
molhada e dobrada ou pedaços de papel toalha úmidos próximos ao
trabalho artístico, para que as crianças limpem seus dedos quando for
necessário. Em vez de fazer com que elas corram até a pia, encha um

balde com água morna e sabão e o coloque próximo ao local de
trabalho. A seguir, disponha algumas toalhas velhas para secar as mãos.

Panos úmidos e esponjas podem ser práticos para limpar
derramamentos e para secar e limpar manchas quando for
necessário.

A roupaA roupaA roupaA roupaA roupa
A roupa mais eficaz para crianças de zero a dois anos é aquela

utilizada apenas para as atividades artísticas. Essas crianças(e os
adultos) poderão desfrutar das atividades sem preocupações com

manchas e derramamentos nas roupas. Tais roupas artísticas podem
ser uma camiseta enfiada por cima, calças fáceis de tirar ou tênis
velhos com velcro, todos fáceis e rápidos de vestir e de tirar. Um
avental velho, a antiga camiseta do papai com as mangas cortadas,

um avental ou uma camisa para pintar também funcionam. Outra ideia
simples é cortar uma toalha plástica de mesa, que esteja velha, em

formato de avental, que encaixe na cabeça da criança. Amarre
atrás, com elásticos dos lados.



19
com o PIM

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

 • As crianças pequenas costumam trabalhar mais confortavelmente em
pé ou de joelhos. Se estiverem sentadas, sentem falta de tocar no
chão.

• Crie uma área separada, coberta com jornal, para que os trabalhos
molhados possam secar tranquilamente. Carregue-os até essa
área, sobre uma folha de jornal, na horizontal, enquanto estiverem
pingando. Tome cuidado com o vento encanado, que pode
levantar o trabalho.

• Considere a possibilidade de proteger um círculo amplo (pisos,
paredes, tapetes, e, talvez, até o teto) em torno do trabalho, para
se proteger de manchas perdidas.

• A maioria das tintas e dos corantes mancha a pele, mas, após vários
banhos ou duchas, a cor irá desaparecendo, até sumir de vez.

• Para se utilizar como material artístico, geralmente são
recomendados os recipientes rasos, entre eles bandejas de
biscoitos, formas rasas, bandejas plásticas, pratos rasos e outros
tipos de bandejas.

• Nunca é tarde demais para começar a guardar materiais
recicláveis para uso em atividades artísticas. Junte materiais
para colagem, tecidos e retalhos de papel, bandejas de isopor
que vêm com legumes, barbante, linha de costura,
correspondência comercial, gravetos e pedrinhas. Utilize sacos
plásticos grossos, caixas de sapato ou qualquer outro recipiente
que esteja à mão.

• Fazer a atividade uma vez é pouco para a maioria das crianças
pequenas. Repita as atividades muitas vezes e deixe que as
crianças façam um ou muitos trabalhos. Tenha à mão papel e
materiais à vontade para fazer experiências artísticas múltiplas.
Quanto mais eles investigarem e criarem, mais aprenderão.
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Importantíssimo: SegurançaImportantíssimo: SegurançaImportantíssimo: SegurançaImportantíssimo: SegurançaImportantíssimo: Segurança

• A segurança deve ser a preocupação mais importante sempre
que se trabalha com crianças pequenas.

• Jamais deixe as crianças sem supervisão.

• Todas as atividades artísticas exigem supervisão atenta e muito
cuidado.

• Quando trabalhar com objetos pequenos para colagem ou
outra modalidade, sempre sente junto à criança para observá-
la de perto.

• Preste atenção especial em objetos pequenos o suficiente para
serem engolidos, e nos pontiagudos, que possam perfurar. Ao
trabalhar com materiais artísticos comerciais, lembre-se também
de utilizar apenas aqueles indicados como "não-tóxicos".

• Como as crianças pequenas gostam de utilizar os objetos com os
lábios e a língua, utilize uma medida para avaliar quais são
pequenos o suficiente para oferecer risco de engasgamento.
Esses instrumentos "testadores" de objetos pequenos podem ser
encontrados nas melhores lojas de brinquedos. Para testar se o
brinquedo ou outro objeto é potencialmente perigoso em função
de seu tamanho, coloque-o, sem pressionar, num tubo. Se, de
alguma forma, ele entrar totalmente, não deve ser utilizado por
crianças menores de três anos de idade ou quaisquer outras que
ainda coloquem coisas na boca. Não se esqueça de que há
casos conhecidos de crianças engasgadas com brinquedos que
passaram no teste do tamanho. Se uma criança pequena tiver a
tendência de colocar coisas na boca, evite objetos menores do
que seu punho ou que se encaixam no rolo interno de um papel
higiênico. Entre os pequenos objetos que são especialmente
atraentes para as crianças (mas extremamente arriscados) estão
balões, moedas pequenas, bolas de gude, grampos, tachinhas e
clipes de papel. Observe os avisos constantes em alguns
brinquedos e produtos, como "risco de asfixia: peças pequenas",
"não-recomendável para crianças menores"...
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GaratujaGaratujaGaratujaGaratujaGaratuja
Ao completar um ano de idade, aproximadamente, a criança passa pelo

estágio da garatuja. Ela sente prazer em traçar linhas em todos os sentidos,
sem levantar o lápis, o qual é como se fosse o prolongamento de sua mão.

Os primeiros desenhos são as garatujas, garranchos ou rabiscos e
borrões. São elaborados por volta dos 18 meses de idade e muito
marcantes no desenvolvimento de qualquer criança. É o início do
aprimoramento da expressão, que a conduzirá não só ao desenho
como, também à palavra.

Surgem as garatujas que brotam enchendo as folhas de papel em
branco. Elas podem ser completamente desordenadas, podem ser
controladas e até levar nomes.

Garatujas desordenadasGaratujas desordenadasGaratujas desordenadasGaratujas desordenadasGaratujas desordenadas são aquelas em que os traços são casuais
e a criança não se apercebe de que poderia representar qualquer coisa
com eles. Muitas vezes a criança nem olha para o que está rabiscando.
Simplesmente movimenta o braço para frente e para trás; para cima e
para baixo, pois ainda não desenvolveu um completo controle
muscular. Enquanto se encontrar nessa fase da garatuja
desordenada, fazer um desenho de algo real é inconcebível. Tais
tentativas seriam como obrigar um bebê, que apenas balbucia, a
pronunciar corretamente as palavras. Nessa fase a criança ainda
não tem o controle visual sobre garatujas, logo, ainda não é hora de
tarefas que requeiram controle motor fino de seus movimentos.

Garatujas controladasGaratujas controladasGaratujas controladasGaratujas controladasGaratujas controladas aparecem aproximadamente aos dois
anos de idade e são aquelas em que a criança percebe que há uma
ligação entre os seus movimentos e os traços que faz. As linhas agora
são repetidas, indo e vindo. Agora é hora de levar a colher à boca sem
acertar a testa. A criança poderá passar horas garatujando. Ficará
tão fascinada com essa atividade que certamente a estenderá para
paredes, móveis e piso.
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Aos três anos a criança já faz círculos, mas ainda nãoAos três anos a criança já faz círculos, mas ainda nãoAos três anos a criança já faz círculos, mas ainda nãoAos três anos a criança já faz círculos, mas ainda nãoAos três anos a criança já faz círculos, mas ainda não
consegue desenhar o quadrado.consegue desenhar o quadrado.consegue desenhar o quadrado.consegue desenhar o quadrado.consegue desenhar o quadrado.

Garatujas com nome surgem por volta dos três anos e meio, quando a
criança abre uma nova etapa. É quando afirma ao mostrar "Essa é a mamãe"
ou "Aqui sou eu pulando"; sem, contudo, ser possível se reconhecer nem

transferir seu pensamento cinestésico para o pensamento imaginativo.
Diz que vai desenhar um gato ou um pássaro. Contudo, ainda não tem

uma noção exata ou preconcebida do aspecto final. Para a criança, uma
linha traçada no alto da folha de papel poderá ser um galho de árvore,
mas talvez ela termine recebendo um nome diferente, antes que o
desenho seja concluído. Esses movimentos circulares e traços podem
parecer destituídos de sentido para os adultos, mas têm uma
importante significação real para a criança que desenha. Nessa fase,
os adultos não devem tentar descobrir alguma realidade visual nesse

conjunto ou dar sua própria interpretação. O máximo que o adulto
poderá fazer é a pergunta: o que desenhaste? já que a figura poderá ter

várias representações para a criança.

Dos quatro aos cinco anos a criança encontra-seDos quatro aos cinco anos a criança encontra-seDos quatro aos cinco anos a criança encontra-seDos quatro aos cinco anos a criança encontra-seDos quatro aos cinco anos a criança encontra-se
em uma fase completamente lúdica e plena deem uma fase completamente lúdica e plena deem uma fase completamente lúdica e plena deem uma fase completamente lúdica e plena deem uma fase completamente lúdica e plena de

brincadeiras. É assim que ela se relaciona com obrincadeiras. É assim que ela se relaciona com obrincadeiras. É assim que ela se relaciona com obrincadeiras. É assim que ela se relaciona com obrincadeiras. É assim que ela se relaciona com o
mundo.mundo.mundo.mundo.mundo.

É a fase da imitação, do faz de conta, da brincadeira. Pode
passar horas só, sem precisar de sócios nas brincadeiras, mas
também brinca em pequenos grupos. Chegou a um certo equilíbrio

cognitivo e já adquiriu habilidades pré-operacionais que são base
para o domínio das operações concretas que virão a seguir.
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Dos cinco aos seis anos é um período onde pareceDos cinco aos seis anos é um período onde pareceDos cinco aos seis anos é um período onde pareceDos cinco aos seis anos é um período onde pareceDos cinco aos seis anos é um período onde parece
não haver crises ou saltos bruscos. É a alegre enão haver crises ou saltos bruscos. É a alegre enão haver crises ou saltos bruscos. É a alegre enão haver crises ou saltos bruscos. É a alegre enão haver crises ou saltos bruscos. É a alegre e
descontraída fase do pré-escolar.descontraída fase do pré-escolar.descontraída fase do pré-escolar.descontraída fase do pré-escolar.descontraída fase do pré-escolar.

Durante essa fase, a criança precisa de tempo para desenvolver novas
habilidades e consolidar as já adquiridas. Esse processo é facilitado com a

ajuda de adultos e a companhia de colegas de mesma idade, de modo que
ela descobre todo um novo e fascinante território que pode levar anos

para que seja mapeado e explorado inteiramente. É a fase em que a
criança ganha autonomia para fazer e tentar fazer. Começa a se
preocupar com a vergonha de errar alguma coisa. É o período no qual
testa sua capacidade de iniciativa, enquanto o mundo se amplia com as
novas habilidades linguísticas e cognitivas que desenvolve.

Dos cinco aos sete anos a criança usa a memória.Dos cinco aos sete anos a criança usa a memória.Dos cinco aos sete anos a criança usa a memória.Dos cinco aos sete anos a criança usa a memória.Dos cinco aos sete anos a criança usa a memória.

A criança, nessa idade, começa a se interessar por operações de
memória e, assim, entende as novas relações entre pessoas e objetos. Na
escola, as crianças aprendem a obedecer regras. Mas, quando essa

adaptação é forçada, geralmente ocorrem efeitos colaterais, como
resfriados, dormir mal, perder peso e outras complicações, resultado de

uma baixa autoestima.

Sete anos. A criança inaugura sua faseSete anos. A criança inaugura sua faseSete anos. A criança inaugura sua faseSete anos. A criança inaugura sua faseSete anos. A criança inaugura sua fase
pré-esquemática. Agora a forma é consciente epré-esquemática. Agora a forma é consciente epré-esquemática. Agora a forma é consciente epré-esquemática. Agora a forma é consciente epré-esquemática. Agora a forma é consciente e
parece ser a última etapa das garatujas.parece ser a última etapa das garatujas.parece ser a última etapa das garatujas.parece ser a última etapa das garatujas.parece ser a última etapa das garatujas.

Os traços já mostram objetos visuais. Percebe-se o objeto
concreto. A criança organiza suas relações com o meio. Desenha
árvores, nuvens, casas, carros, e a figura humana (um círculo indicando
a cabeça e duas linhas verticais indicando as pernas). Essas
representações de cabeças-pés também são comuns em algumas

crianças de cinco anos. O curioso é que elas não desenham alguém
parado à sua frente, mas, talvez, a si próprias, imaginando, de dentro,

uma bola para a cabeça, nela estando grudados braços e pernas.
Certamente é a mais pura representação gráfica do "eu" infantil.
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Para elas, a cabeça é o lugar onde se come e se fala, logo, o processo de
pensar ocorre na boca. E sem dúvida, os olhos, os ouvidos e o nariz fazem
da cabeça o centro da atividade sensorial.

Dos sete aos nove anos a criança já entrando na faseDos sete aos nove anos a criança já entrando na faseDos sete aos nove anos a criança já entrando na faseDos sete aos nove anos a criança já entrando na faseDos sete aos nove anos a criança já entrando na fase
esquemática, adquire o conceito definido do seu meio.esquemática, adquire o conceito definido do seu meio.esquemática, adquire o conceito definido do seu meio.esquemática, adquire o conceito definido do seu meio.esquemática, adquire o conceito definido do seu meio.

O desenho é considerado como um esquema ou símbolo de um
objeto real. Alguns esquemas podem ser um misto de vista frontal e de
perfil, ou seja, um desenho visto de frente e de lado ao mesmo tempo,
semelhante aos desenhados nas paredes internas das pirâmides do
Egito.
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Receitas deReceitas deReceitas deReceitas deReceitas de
tintas caseirastintas caseirastintas caseirastintas caseirastintas caseiras
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Tinta de creme para a peleTinta de creme para a peleTinta de creme para a peleTinta de creme para a peleTinta de creme para a pele
•  forma com seis divisórias (forminhas)
•  amido de milho
•  água
•  colheres para medir
•  corante de comida
•  pincel

•  creme para pele

Em cada divisória de uma forma com seis cubos, coloque uma colher
de chá (4 g) de amido de milho, ½ colher de chá (2 g) de creme para a
pele e ½ colher de chá (2 ml) de água. Utilize um pincel para misturar um
corante de comida diferente em cada forminha. Use as tintas como
quiser. Também funciona como pintura para o rosto.

Tinta de amido de milhoTinta de amido de milhoTinta de amido de milhoTinta de amido de milhoTinta de amido de milho
•  guache líquida
•  amido de milho
•  xícara para medir
•  colher e tigela

Misture uma xícara (240 ml) de guache líquida e uma xícara (125 g)
de amido de milho em uma tigela para fazer uma tinta grossa, que
grude bem no papel.

Tinta de melado eTinta de melado eTinta de melado eTinta de melado eTinta de melado e
corante de comidacorante de comidacorante de comidacorante de comidacorante de comida

 •  melado
•  corante de comida
•  xícara e colher

Coloque melado em uma xícara e misture-o com corante de
comida. Pinte sobre papel branco. A tinta irá secar até você ter um
resultado brilhante, mas pegajoso.
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Tinta de ovosTinta de ovosTinta de ovosTinta de ovosTinta de ovos
•  giz colorido (giz de lousa brilhante)

•  tigela velha de cerâmica
•  pedra arredondada

•  colher
•  latinhas ou potinhos

•  colher de chá
•  água
•  um ovo
•  tigela e garfo
•  pincel

Quebre pedaços de giz e coloque-os em uma tigela velha de
cerâmica. Moa-os com uma pedra arredondada até virarem pó. Com
uma colher, coloque o pó em latinhas. Separe um ovo, reservando a

clara e colocando a gema em uma tigela com duas colheres de chá
(10ml) de água

Bata a gema e a água com o garfo até que forme uma espuma
amarela. Acrescente gotas de ovo com água ao giz colorido moído.

Mexa com um pincel até que a mistura vire uma tinta homogênea e fina.

Tinta de amido deTinta de amido deTinta de amido deTinta de amido deTinta de amido de
milho e vinagremilho e vinagremilho e vinagremilho e vinagremilho e vinagre
•          vinagre branco

•  amido de milho
•  corante de comida

•  xícaras e colheres para medir
•  colher e tigela ou pote de comida para crianças, com tampa

Misture duas colheres de chá (10 ml) de vinagre branco, duas
colheres de chá (7 g) de amido de milho e vinte gotas de corante de
comida (mais ou menos diluído) em uma tigela (ou agite em um pote de

comida de criança). Rende tinta suficiente para uma criança.
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Tinta para o rostoTinta para o rostoTinta para o rostoTinta para o rostoTinta para o rosto
•  amido de milho
•  creme para a pele
•  água
•  corante de comida
•  colheres para medir
•  tigela e colher

Misture uma colher de chá (3 g) de amido de milho e ½ colher de chá
(3 g) de creme para pele, até que esteja homogêneo. A seguir,
acrescente ½ colher de chá (2 ml) de água e a quantidade que quiser
de corante de comida. Use um pincel pequeno para aplicar a tinta no
rosto, nos braços ou nas mãos.

Tinta de farinhaTinta de farinhaTinta de farinhaTinta de farinhaTinta de farinha
•  farinha
•  sabão líquido
•  água
•  colheres e xícaras para medir
•  colher
•  tigela ou pote grande de plástico
•  gotas ou pasta de corante de comida ou anilina de comida em

pó

Misture três xícaras (375 g) de farinha, duas colheres de sopa
(30 ml) de sabão líquido e 2/3 de xícara (180 ml) de água em uma
tigela ou em um vidro grande, até formar uma pasta grossa. Junte
corante de comida até obter uma tonalidade desejada.
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Aquarelas lAquarelas lAquarelas lAquarelas lAquarelas líqíqíqíqíquidas congeladasuidas congeladasuidas congeladasuidas congeladasuidas congeladas
 •  aquarelas líquidas ou corantes de cozinha e água

 •  copos de papel pequenos
 •  congelador

 •  colheres de plástico

Coloque aquarelas líquidas em copos de papel pequenos e coloque-os
no congelador. Quando estiverem parcialmente congelados, coloque

colheres de plástico em cada copo. Depois de congelarem totalmente,
retire os copos de papel. As colheres virarão cabos.

Tinta perfumadaTinta perfumadaTinta perfumadaTinta perfumadaTinta perfumada
•  fragrâncias e temperos (veja sugestões a seguir)

•   tinta
•  colher

Acrescente fragrâncias e perfumes à tinta. Algumas sugestões são
xampu, limão ou extrato de hortelã, creme perfumado para as mãos,

perfumes ou colônia, bebidas à base de frutas, pó de chocolate e de
café. Os temperos acrescentam texturas e perfume. Outras sugestões

são cravo, noz-moscada, canela, manjericão, sálvia ou outros.

Tinta com texturaTinta com texturaTinta com texturaTinta com texturaTinta com textura
•  texturas (veja as sugestões a seguir)

•  tinta
•  colher

Acrescente texturas às guaches. Algumas possibilidades são os
grãos de café, areia, sal, serragem, raspas de lápis, aveia ou folhas

quebradas.
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Tinta de gelatinaTinta de gelatinaTinta de gelatinaTinta de gelatinaTinta de gelatina
• água
• pó para gelatina
• tigela e colher ou pote plástico (para maionese) com tampa que feche

bem

Junte a água a qualquer pó para gelatina até obter a consistência de
uma tinta mais cremosa. Utilize-a para pintar com os dedos ou com um
pincel sobre papel brilhante, embalagem para congelador ou papel
grosso. É uma tinta ótima para esfregar no corpo e se lambuzar.

Tinta de leite eTinta de leite eTinta de leite eTinta de leite eTinta de leite e
corante para comidacorante para comidacorante para comidacorante para comidacorante para comida

•  leite
•  corante para comida
•  tigela e colher ou pote plástico (para maionese) com tampa que

feche bem

 Misture leite e corante para comida em uma tigela ou em um frasco
com uma tampa que feche bem. Utilize essa mistura como pintura para
torradas, pães, bolos ou outros trabalhos de pintura comestíveis.

Tinta de lamaTinta de lamaTinta de lamaTinta de lamaTinta de lama
•  terra peneirada
•  água
•  xícara
•  pincel

 Misture terra peneirada e água em uma xícara, mexendo com um
pincel. Utilize essa mistura para pintar sobre papel, tecido ou madeira.

 Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Obs.: Procure variar os tons de terra para fazer uma pintura de
tinta de lama colorida.
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Tinta de leiteTinta de leiteTinta de leiteTinta de leiteTinta de leite
•  leite em pó

•  amido de milho
•  xícaras e colheres para medir
•  tigela e colher

•  água morna
•  gotas de corante para comida (ou pasta)

Misture ½ xícara (25 g) de leite em pó e duas colheres de chá (7 g) de
amido de milho em uma tigela. Aos poucos, acrescente ½ xícara (120 ml) de
água morna até que a tinta esteja homogênea. A seguir, acrescente o
corante de comida.

Tinta de farinhaTinta de farinhaTinta de farinhaTinta de farinhaTinta de farinha
•  farinha

•  água
•   xícaras para medir
•  panela e colher para mexer
•  fogão ou chapa quente (somente adulto)

•  corante de comida ou guache.

Misture uma xícara (125 g) de farinha e três xícaras (720 ml) de água em
uma panela. Ferva em fogão ou chapa quente até que a mistura esteja
densa. Misture qualquer corante, como guache ou corante para
comida, para obter uma tinta que mantenha a textura depois de seca.

Tinta de xampuTinta de xampuTinta de xampuTinta de xampuTinta de xampu
 •  xampu

 •  colher para medir
•  água
•  tigela
•  misturador elétrico

•  corante de comida (opcional)

Misture três colheres de chá (30 g) de xampu com um pouco de água
em uma tigela e, a seguir, bata com o misturador elétrico até que
esteja densa e cremosa. Se desejar, acrescente corante de comida.
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Tinta de creme de barbear e colaTinta de creme de barbear e colaTinta de creme de barbear e colaTinta de creme de barbear e colaTinta de creme de barbear e cola
•  creme de barbear
•  cola branca
•  xícara para medir
•  tigela e colher para mexer
•  corante de comida

Misture uma xícara (30 g) de creme de barbear com uma xícara (240 ml)
de cola branca em uma tigela. Acrescente corante de comida a gosto.
Isso irá formar uma tinta de espuma densa e fofa, que funciona bem em
papelão ou papel.

Tinta lisaTinta lisaTinta lisaTinta lisaTinta lisa
•  guache
•  cola branca
•  tigela e colher

Misture uma quantidade igual de guache e cola branca em uma tigela.
Essa mistura funciona sobre vidro e outras superfícies lisas, como folha
de alumínio.

Tinta de neveTinta de neveTinta de neveTinta de neveTinta de neve
•  farinha
•  sal
•  água
•  xícara para medir
•  tigela e colher, ou frasco com tampa que feche bem
•  guache ou corante de comida (opcional)

Misture uma xícara (125 g) de farinha, uma xícara (250 g) de sal e uma
xícara (240 ml) de água em uma tigela ou em um frasco. Você obterá
uma tinta branca semelhante à neve, quando utilizada sobre papel
preto. Acrescente guache ou corante de comida, se desejar. A tinta
endurece ao secar.
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Tinta de cháTinta de cháTinta de cháTinta de cháTinta de chá
•  saquinho de chá ou café solúvel

•  água
•  xícara para medir

•  tigela ou xícara

Mergulhe um saquinho de chá em ¼ de xícara (60 ml) de água, ou
acrescente café solúvel a essa mesma água. Vá clareando ou

escurecendo até obter diversas tonalidades. Utilize essa tinta para pintar
sobre papel liso ou para obter vários tons.

Tinta de guache e amidoTinta de guache e amidoTinta de guache e amidoTinta de guache e amidoTinta de guache e amido
•  guache

•  amido líquido
•  xícaras para medir

•  tigela e colher
•  água

Misture duas xícaras (480 ml) de guache e uma xícara (240 ml) de
amido líquido em uma tigela, até estar homogênea e cremosa.

Acrescente água lentamente enquanto vai misturando até que a tinta
esteja grossa e boa para espalhar.

Utilize-a para pintar sobre qualquer tipo de papel, papelão ou
madeira.

Polidor para vidrosPolidor para vidrosPolidor para vidrosPolidor para vidrosPolidor para vidros
•  polidor para vidros

Esfregue polidor para vidros em uma janela ou em uma porta de
vidro. Deixe-a secar e, a seguir, faça marcas com os dedos no polidor
seco.
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Aquarela de vinagreAquarela de vinagreAquarela de vinagreAquarela de vinagreAquarela de vinagre
•  vinagre branco
•  bicarbonato de sódio
•  colheres para medir
•  tigela pequena e colher
•  amido de milho
•  glicerina
•  tampas plásticas de garrafas de dois litros
•  corante líquido para comida

Misture uma colher de sopa (15 ml) de vinagre branco e duas
colheres de sopa (30 g) de bicarbonato de sódio em uma tigela
pequena; a mistura irá borbulhar. Quando parar, acrescente uma
colher de sopa (4 ml) de glicerina, misturando bem. Coloque a mistura
em tampas de garrafa. Acrescente várias gotas de corante de comida
a cada tampa. Deixe secar durante a noite para fazer uma aquarela
semelhante às que se encontram nas caixas de pintura (dobre ou triplique
a receita para fazer mais cores ou para encher mais tampas).
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Receitas de tintasReceitas de tintasReceitas de tintasReceitas de tintasReceitas de tintas
para pintar compara pintar compara pintar compara pintar compara pintar com

os dedosos dedosos dedosos dedosos dedos

Pintar com os dedos é "a" experiência de
pintura clássica para crianças.

Escorregadia, fria e pegajosa, a tinta nos
dedos proporciona uma atividade

sensorial divertida para que as crianças
façam suas descobertas com as mãos,
espalhando-a e fazendo-a  escorrer no
papel, descobrindo desenhos criados
pelas unhas, pelas pontas dos dedos e

pelas palmas das mãos.
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Tinta de amido lTinta de amido lTinta de amido lTinta de amido lTinta de amido líqíqíqíqíquidouidouidouidouido
pré-misturadapré-misturadapré-misturadapré-misturadapré-misturada

Misture previamente ½ xícara (120 ml) de amido líquido e ½ xícara (120 ml)
de tinta guache líquida em uma xícara.

Com uma colher, ponha um pouco da mistura sobre o papel para pintar
com os dedos.

Tinta superfácilTinta superfácilTinta superfácilTinta superfácilTinta superfácil
(feita pelas próprias crianças)(feita pelas próprias crianças)(feita pelas próprias crianças)(feita pelas próprias crianças)(feita pelas próprias crianças)

Coloque uma pequena porção de amido líquido em um pedaço de
papel; jogue uma ou duas colheres (15-30 ml) de têmpera líquida em
cima. Estimule a criança a misturar a tinta com as mãos, espalhando-a e
pintando com seus dedos.

Tinta morna de amidoTinta morna de amidoTinta morna de amidoTinta morna de amidoTinta morna de amido
Dissolva uma xícara (240 ml) de amido de milho em ½ xícara (120 ml)

de água em uma panela em fogão ou chapa quente (somente um
adulto pode realizar esta tarefa). Retire a panela do calor e
acrescente a  mistura de amido de milho à água quente, mexendo
sempre. Coloque a panela de volta ao  fogão e ferva a mistura por
cerca de um minuto, até que fique transparente e grossa.
Acrescente ½ colher de chá (2 ml) de corante de comida (certifique-
se de que o amido de milho esteja dissolvido antes de acrescentar o
corante, caso contrário ficará granuloso). Deixe que a tinta esfrie;
oriente a criança a pintar com a tinta morna (não quente).
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Tinta cremosa de sabão em póTinta cremosa de sabão em póTinta cremosa de sabão em póTinta cremosa de sabão em póTinta cremosa de sabão em pó
Coloque duas xícaras (480 ml) de água morna em uma tigela. Acrescente

uma xícara (240 ml) de sabão em pó e bata com uma batedeira elétrica até
que esteja grossa. Junte meia colher de chá (2 ml) de corante de comida.

Com uma colher, coloque tinta sobre o papel para a pintura com os dedos
(certifique-se de utilizar sabão neutro e não sabão em pó comum. Você

também pode ralar uma barra de sabão para fazer seu próprio pó). Não
coloque a parte que não for utilizada na pia, pois poderá entupir os canos.

Instrumentos para pintar com as mãos:Instrumentos para pintar com as mãos:Instrumentos para pintar com as mãos:Instrumentos para pintar com as mãos:Instrumentos para pintar com as mãos:

•  canudos;
•  cortador de biscoitos (para carimbar);
•  espátula;
•  garfo de salada de madeira;

•  garfos de plástico;
•  palitos de comida chinesa;

•  pedaços de brinquedos;
•  penas;
•  pente;

•  rolo de massa comum;
•  rolo de massa pequeno;

•  tampa de pote de margarina cortada pela metade.

Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Toalha plástica velha, cortina de banheiro ou jornal,
papel branco (se for plastificado ou brilhante, será melhor), fita
crepe, xícaras ou colheres-medida, colheres para mistura e tinta
para pintar com os dedos.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

 Cubra uma mesa baixa com jornal ou uma toalha plástica ou uma
cortina de banheiro velha.

Com fita adesiva, fixe um pedaço de papel branco na superfície de
trabalho já coberta.

A melhor parte: escolha e prepare uma das receitas de tinta, com a
ajuda da criança.

Coloque tinta em um local de secagem e deixe-a secar
completamente.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Coloque uma porção de tinta no centro de um pedaço de papel.

Espalhe a tinta com as mãos, os cotovelos e os dedos.

Lave e seque suas mãos a qualquer momento. As crianças podem querer
fazê-lo com frequência. Algumas preferem uma toalha úmida ou a esponja
para limpar as mãos.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Algumas crianças poderão hesitar em cobrir suas mãos de tinta. Caso
isso aconteça, estimule-as a explorar a tinta com as pontas dos dedos
em primeiro lugar. Há outras crianças, todavia, que adoram cobrir suas
mãos de tinta para lavá-las várias vezes.

É mais fácil levar a pintura para um local de secagem se você
colocar o papel sobre uma folha aberta de jornal.

Se a tinta enrugar durante a secagem, passe-a com um ferro velho
regulado no morno. Cubra a tinta com uma folha de papel-jornal ou uma
toalha velha para proteger o ferro.
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Pinturas com dedos emPinturas com dedos emPinturas com dedos emPinturas com dedos emPinturas com dedos em
cima da mesacima da mesacima da mesacima da mesacima da mesa

Materiais: Materiais: Materiais: Materiais: Materiais: Use uma tinta comercial adequada ou qualquer mistura de sua
preferência para pintar com os dedos, panela e colher para mexer, amido de

milho, água (gelada, em temperatura ambiente e fervendo), xícaras para
medir, gelatina sem sabor, tigelas, fogão ou chapa quente (somente adultos

realizam esta tarefa), guaches, mesa baixa (para pintar), copos pequenos
de papel, plástico ou isopor,  e instrumento para pintar os dedos.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Prepare a receita de tinta com a criança. Em uma panela, misture ½
xícara (60 g) de amido de milho e ¾ de xícara (180 ml) de água fria,
mexendo até ficar homogêneo. Acrescente ¼ de xícara (60 ml) de água
a uma tigela pequena e, a seguir, um envelope de gelatina, reservando

até que a gelatina esteja um pouco dissolvida. Adicione duas xícaras (480
ml) de água fervendo à panela com a mistura e mexa. Coloque a panela

sobre o fogão ou uma chapa quente (somente adulto) e ascenda o fogo
médio. Mexa a mistura de amido de milho constantemente, até que ferva e
se torne transparente. Retire-a do fogo, acrescente a gelatina dissolvida e

mexa. Quando estiver fria, coloque-a em tigelas separadas. Adicione uma
cor diferente de guache a cada tigela.

Coloque diversos copos e instrumentos para pintar com os dedos
sobre uma mesa baixa.

Ponha uma pequena porção de tinta diretamente sobre a mesa,
utilizando uma ou mais cores.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pinte diretamente na mesa, com os dedos e as mãos, alisando a
tinta e, a seguir, desenhando.

Experimente colocar mais de uma cor de tinta sobre a mesa ao
mesmo tempo e depois as misture.

Faça outros desenhos com instrumentos diferentes. Mostre à
criança, por exemplo, como virar um pequeno copo de plástico ou

papel de cabeça para baixo e, a seguir, deslize o copo pela mesa,
deslocando a tinta no trajeto e deixando uma "trilha" de espaço
limpo (essa trilha é chamada de "espaço negativo").
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Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Na primeira experiência, deixe que as crianças pintem com qualquer
instrumento.

Se a tinta começar a secar na mesa, borrife-a com água, junte um pouco
de amido líquido ou mais tinta.

Dicas de limpeza:Dicas de limpeza:Dicas de limpeza:Dicas de limpeza:Dicas de limpeza:

Corte uma tampa de plástico (por exemplo, de um pote de margarina)
pela metade e a utilize como espátula para raspar a tinta da mesa. As
crianças adoram brincar com tinta usando essa espátula caseira.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

 A arte de pintar e lavar: misture ½ xícara (120 ml) de guache a uma
colher de chá (5 ml) de sabão líquido e pinte diretamente sobre uma
porta de vidro de correr. A seguir, vem a melhor parte: peça às
crianças para que "lavem" a porta usando um rolo de mão, uma bacia
de água morna com sabão e uma toalha velha. É uma bagunça, mas é
divertido.
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Pintando com água na ruaPintando com água na ruaPintando com água na ruaPintando com água na ruaPintando com água na rua
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Balde pequeno com água (um balde de verdade ou de

brinquedo, com alça) e pincéis grandes velhos.

Instrumentos para pintar:Instrumentos para pintar:Instrumentos para pintar:Instrumentos para pintar:Instrumentos para pintar:

•  esfregão de louça;
•  espanador de pó;

•  esponja com cabo;
•  esponja velha;
•  rolo de pintura;

•  vassoura ou esfregão.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Encha um balde pequeno com água limpa, até cerca de ¼ do
volume.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Jogue um pincel grande dentro do balde.

Pinte com água tudo o que encontrar. As crianças pequenas adoram
pintar janelas. Outros favoritos desse grupo etário são:

•  pintar retas, pontos ou linhas onduladas no chão ou em uma calçada
de cimento;

•          pintar cerca de madeira ou muro, pedras, triciclos, balanços ou
brinquedos ao ar livre.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Encha os baldes até menos da metade de seu volume, de maneira
que as crianças possam carregá-los de um lugar para outro (carregar

baldes com água costuma ser um aprendizado novo para a maioria
das crianças).

Uma garrafa grande de plástico, de refrigerante, é um bom
recipiente para as crianças carregarem "abraçadas". Corte o bico da
garrafa e coloque nela cerca de 3cm de água. As crianças também
gostam de carregar xícaras com alça e de usar pincéis um pouco

menores.
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Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Pinte com água, utilizando diversos instrumentos.

Pinte pedras de rio. Quando secarem, pinte-as de novo.

Desenhe ao ar livre com giz; a seguir, pinte sobre as linhas, borrando-as ou
completando-as.
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As primeiras pinturas de coresAs primeiras pinturas de coresAs primeiras pinturas de coresAs primeiras pinturas de coresAs primeiras pinturas de cores
Misturar água colorida em compartimentos de uma forma de gelo

permite que as crianças façam suas primeiras experiências com cores e
produzam novas tonalidades.

Comece com três cores primárias (amarelo, vermelho e azul) para fazer
todos os tons do arco-íris.

Material:Material:Material:Material:Material: Forma de gelo, água, corante de comida amarelo, vermelho
e azul, três tubos de filme (pequenos de plástico transparente), pincel.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque água até a metade de cada compartimento de uma forma
de gelo.

Pingue várias gotas de corante de comida amarelo em um dos
compartimentos, de vermelho em outro compartimento, e de azul em

outro. Deixe os compartimentos restantes apenas com água limpa.

Encha três tubos de filme com água limpa e os deixe à mão.

Deixe um pincel próximo à forma de gelo.

Ponha os frascos de corante na mesa.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

 Molhe o pincel nos diferentes compartimentos da forma de gelo,
misture as cores e faça experiências com elas.

Ponha várias gotas de corante em cada um dos tubos de filme
cheios de água e coloque-os próximos à forma de gelo (adulto).
Acrescente as cores dos tubos de filme à forma de gelo para obter

novas tonalidades e fazer novas experiências com misturas de cores.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Congele a forma de gelo para ver como as cores ficam no estado
sólido.

Encha a forma com uma mistura de amido de milho e água para
formar cores interessantes, em tons pastéis e opacos.

Misture água, sabão líquido e pigmento em pó e coloque em uma
forma de gelo de plástico. Ponha uma rolha em cada
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compartimento e deixe congelar durante a noite. A rolha irá se tornar um
cabo grosso.



50
Coleção Fazendo Arte

Pintar manchando o papelPintar manchando o papelPintar manchando o papelPintar manchando o papelPintar manchando o papel
Material:Material:Material:Material:Material: Faixa de papel crepom, fita adesiva, papel, água, prato e tesoura.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Role uma faixa de papel crepom até fazer um "bastão" duro, em forma de
tubo, e,  depois, prenda uma das extremidades com fita adesiva. O bastão de

papel crepom deve ser mais ou menos do tamanho de um giz de cera grosso.

Coloque uma folha de papel sobre a mesa de trabalho e um prato de água
limpa próximo a ela. Ponha o bastão de papel crepom junto ao prato. Se você
tiver mais de uma cor de papel crepom, faça quantos bastões quiser.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Molhe o bastão de papel crepom na água e "pinte" com ele sobre a
folha de papel. O corante do papel crepom irá manchar a folha.

Se o rolo ficar muito ensopado, corte a ponta e continue a mergulhar
a ponta nova na água.

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

A cor do papel crepom é forte e pode manchar os dedos, mas sairá
depois de alguns dias.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Faça um rolo com um pedaço de papel de arte. Mergulhe a ponta
em água e a esfregue em um papel. Ou, então, molhe o papel antes e
depois, pintando nele com um rolo de papel.

Rasgue retalhos de papel de seda em pedaços grandes. Coloque
os pedaços sobre uma folha de papel, pinte-os com água e depois os

retire. Os retalhos deixarão desenhos manchados no papel. Ou, ainda,
você poderá deixar os retalhos sobre o papel para que sequem.
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A pintura enlouquecidaA pintura enlouquecidaA pintura enlouquecidaA pintura enlouquecidaA pintura enlouquecida
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Jornal ou toalha plástica de mesa, guache, bandejas de

isopor, papel de vários tamanhos e tipos e pincéis feitos em casa.

Coisas que podem ser utilizadas como pincéis caseiros:Coisas que podem ser utilizadas como pincéis caseiros:Coisas que podem ser utilizadas como pincéis caseiros:Coisas que podem ser utilizadas como pincéis caseiros:Coisas que podem ser utilizadas como pincéis caseiros:

•  balões inflados;
•  cerdas de escovas (arranque algumas de uma vassoura e cole-as

com fita adesiva);
•  esfregões, esfregões com cabos ou esponjas;
•  meias ou luvas em uma das mãos;
•  penas longas;
•  pequenas esponjas presas em um prendedor de roupas ou

amarradas na ponta de um palito de picolé;
•  palito de comida chinesa ou de sorvete;
•  plantas com caules longos;
•  ramos de pinheiro com espinhos.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Proteja a área de trabalho com jornal ou uma toalha plástica de
mesa.

Coloque várias cores de guache em bandejas de isopor e as
exponha sobre a mesa. Cole-os na bandeja com fita adesiva, se for
necessário.

Coloque uma folha de papel na frente de cada criança.

Disponha vários tipos de pincéis caseiros em uma bandeja para
que as crianças possam escolhê-los.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Mergulhe um pincel caseiro na tinta e, a seguir, espalhe sobre o
papel.

Experimente outros pincéis, como desejar.

Pinte, com pincéis caseiros, em uma tela sobre o cavalete, em um
papel disposto no chão ou no papel colado na parede.
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Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Cole um pedaço de fita adesiva embaixo de cada bandeja para mantê-la
firme sobre a mesa. Às vezes, os pincéis caseiros podem grudar na tinta e trazer

consigo as bandejas, se estas não estiverem fixadas.
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O toque do pigmento em póO toque do pigmento em póO toque do pigmento em póO toque do pigmento em póO toque do pigmento em pó
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Jornal ou toalha plástica de mesa - se necessário -, colher,

anilina em pó, tampas plásticas ou metálicas grandes - uma para cada cor -,
bolas de algodão, papel branco, água, xícara e pincel.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Cubra a mesa com jornal ou com uma toalha plástica de mesa, se
necessário.

Coloque cerca de ½ de colher de chá (2 g) de pigmento em pó em
cada tampa, cada uma com uma cor.

Coloque uma bola de algodão em cada tampa. Ponha as tampas
próximas à folha de papel branco.

Coloque 3 cm de água em uma xícara e deixe-a próxima do papel.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pressione uma bola de algodão no pigmento em pó e encoste-a ou
esfregue-a sobre o papel.

Para tornar as cores mais brilhantes, molhe um pincel na xícara de
água e pinte sobre o desenho de pigmento em pó. Observe as cores
se misturando (as crianças também podem encostar uma bola ou
haste de algodão limpo na água e pincelar sobre a tinta seca no
papel).

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças podem ver o que acontece quando misturam água e
tinta na tampa. Ou, ainda, podem experimentar outras ideias próprias.
Estimule a criatividade e não se surpreenda quando as crianças
mergulharem bolas de algodão na água e o pincel na tinta seca.

Para reduzir o problema de inalação de fios de algodão ou pó de
tinta, borrife o papel em que a criança vai pintar com a água, antes de
encostar na tinta em pó. Algumas crianças acham divertido utilizar
máscaras com filtros, os quais são vendidas em ferragens, mas isso não
é necessário.
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Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Pulverize pigmento em pó seco em um pedaço de papel ou papelão e
leve-o para a chuva. Os pingos de chuva irão transformar o pó em cores

molhadas.
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Pinte:  quatro  ideias de processoPinte:  quatro  ideias de processoPinte:  quatro  ideias de processoPinte:  quatro  ideias de processoPinte:  quatro  ideias de processo

RocamboleRocamboleRocamboleRocamboleRocambole
Materiais: Materiais: Materiais: Materiais: Materiais: Guache, bandejas de tinta ou formas velhas, rolos de pintar

de tamanhos diferentes, papel grande e fita adesiva.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque porções de guache em bandejas ou formas.

Com fita adesiva, cole um pedaço grande de papel sobre a mesa ou
na parede.

Ofereça diversos rolos de pintura às crianças.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Passe os rolos de pintura na tinta e, a seguir, no papel grande, o qual
dispõe espaço para experimentar e investigar. Utilize rolos de pintar
pequenos, de lã ou espuma (as crianças pequenas parecem gostar mais dos
rolos menores).

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Com fita adesiva, cole um pedaço de papel grande a uma cerca.
Quando a criança passar o rolo de tinta sobre o papel, irá marcar o
desenho da cerca que está embaixo.

Coloque os rolos de tinta usados em um balde de água, para
facilitar a limpeza, ou congele-os em um saco plástico para usá-los
no dia seguinte.
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AbsorvaAbsorvaAbsorvaAbsorvaAbsorva
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Balde de água, filtro de café, jornal, canetas hidrográficas

coloridas e à base de água, pincéis, água em xícaras e borrifador.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque filtros de café abertos e planos sobre um pedaço de jornal.

Ofereça às crianças canetas hidrográficas coloridas à base de água ,
xícaras de água e pincéis.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Desenhe com as canetas hidrográficas sobre um filtro de papel e, a
seguir, pinte as linhas com um pincel mergulhado em água.

A linha da caneta ganha vida, borrando e espalhando-se no filtro de
papel absorvente. É uma visão mágica e linda!

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Desenhe com as canetas da forma indicada anteriormente, mas
borrife o filtro de papel com um borrifador cheio de água.

Toque as linhas da caneta com uma esponja molhada.

Pinte as fitasPinte as fitasPinte as fitasPinte as fitasPinte as fitas
Materiais: Materiais: Materiais: Materiais: Materiais: Fitas, guache, tesoura, papel, barbante, linha,

correntes de bijuteria ou colares de contas, toalhas de papel ou
esponjas molhadas.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Corte as fitas em comprimento de 30 a 60 cm e deixe-as sobre a
mesa.

Coloque porções de tinta sobre uma bandeja ou sobre uma mesa
coberta com jornal.

Mantenha toalhas de papel ou esponjas molhadas por perto,
para limpar mãos e dedos sujos de tinta.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Mergulhe as fitas em uma porção de tinta, usando as mãos para mexer e
cobrir. A seguir, jogue-as sobre um pedaço de papel para fazer pinturas e
padrões encaracolados. Mergulhe, esfregue ou sacuda a fita com tinta
sobre o papel, fazendo um ou mais padrões de pintura ondulada.

Se desejar, faça experiências com barbante, linha ou mesmo correntes
de bijuteria ou colares de contas.

AssopreAssopreAssopreAssopreAssopre
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Alfinete grande (apenas adultos), canudos, água,

corante de comida ou aquarelas líquidas, colheres, conta-gotas nasal
infantil, bandeja ou forma de bolo.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

     Utilize um alfinete grande para fazer
furos em um canudo de refrigerante. Isso
impedirá que as crianças chupem a tinta
pelo canudo, mas não que assoprem ar
através dele.

Coloque ¼ (60 ml) de água em
uma xícara e acrescente duas
colheres de chá (10 ml) de corante de comida ou aquarelas líquidas.

Com uma colher, ponha uma pequena porção da água colorida
em uma folha de papel, sobre uma bandeja ou uma forma.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Aponte o canudo para a água colorida e assopre. Observe a cor se
espalhar em diversas direções.

Vire a bandeja e assopre mais uma vez para fazer com que a tinta se
espalhe.

Para fazer outro tipo de pintura assoprada, use um conta-gotas infantil
para soprar a tinta sobre o papel. Frascos de spray vazios também servirão

como sopradores.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: As crianças aspiram ao invés de assoprar, por isso é importante
furar o canudo, pois isso impedirá que elas engulam a tinta.

A mágica do saco de pintarA mágica do saco de pintarA mágica do saco de pintarA mágica do saco de pintarA mágica do saco de pintar
Material:Material:Material:Material:Material: Guache em cores escuras, embalagem plástica com fecho

hermético, colher para medir, papel branco (com cerca de 21 cm x 27 cm),
fita adesiva e instrumentos sem fio para desenhar, como dedos, palitos de
picolé ou colheres.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque três colheres de sopa (45 ml) de guache em um saco
plástico grosso. Retire todo o ar que conseguir e feche o saco.

Coloque papel branco (um pouco menor do que o tamanho do
saco) sobre a mesa baixa e ponha o saco cheio de tinta sobre ele.

Com fita adesiva, fixe os cantos do saco à mesa.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Espalhe a tinta em uma camada fina no interior do saco, utilizando
a palma da mão.

Com as pontas dos dedos, desenhe linhas e rabiscos no lado plano
do saco e experimente fazer isso com outros instrumentos não-afiados,
como palitos de picolé ou colheres. Será possível ver o papel através
do saco.

Apague os desenhos, passando as mãos suavemente sobre o
saco, e comece novamente.
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Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças gostam de colocar tinta dentro do saquinho.

O saco com fecho hermético costuma ser bastante forte, e as crianças
geralmente não o furam com as unhas. Entretanto, se você estiver
preocupado com vazamentos de tinta,use dois sacos.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Encha o saco com outros ingredientes coloridos, tais como gel azul de
cabelo ou amido líquido tingido com corante de comida.

Coloque uma folha de alumínio dentro do saco e a tinta sobre ela.
Feche o saco e desenhe sobre a superfície, como anteriormente. Será
possível ver a folha de alumínio.

Pintura em retalhos com texturaPintura em retalhos com texturaPintura em retalhos com texturaPintura em retalhos com texturaPintura em retalhos com textura
Material:Material:Material:Material:Material: Jornais ou toalha plástica de mesa, catálogo velho de

tecidos (de uma loja de estofados, móveis ou cortinas) ou roupas
velhas e usadas, guache (uma ou mais cores), forma de bolo ou
bandeja pequena, pincel e fitas de tecido.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Cubra uma mesa baixa com jornais ou com uma toalha plástica de
mesa.

Desmanche o catálogo de tecidos e coloque vários pedaços com
texturas diferentes sobre a mesa. Corte algumas roupas de brincar
favoritas da criança, velhas e usadas. Talvez as crianças gostem de
ajudar a escolher os retalhos.



60
Coleção Fazendo Arte

Ponha um pouco de guache (várias porções de cores diferentes) em
uma forma de bolo ou em uma bandeja pequena, e coloque um pincel

sobre a tinta.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pincele tinta sobre os quadrados de tecido.

Observe como a tinta funciona sobre as diferentes texturas.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças gostam de manusear e investigar os tecidos antes de
pintar sobre eles.

A guache tende a
descascar do tecido
depois de secar, de forma
que esse trabalho não é

permanente, a não ser que
você utilize tinta de tecido. O

valor desse projeto está mais no
processo do que no produto acabado.

Pintura sobre a colcha dePintura sobre a colcha dePintura sobre a colcha dePintura sobre a colcha dePintura sobre a colcha de
retalhos de papelretalhos de papelretalhos de papelretalhos de papelretalhos de papel

Material:Material:Material:Material:Material: Tipos diferentes de papel e suportes em tamanhos
variados, fita adesiva, guache (uma ou mais cores), prato raso e
pincel.

Diferentes tipos de papel e suportes:Diferentes tipos de papel e suportes:Diferentes tipos de papel e suportes:Diferentes tipos de papel e suportes:Diferentes tipos de papel e suportes:

•  cartaz velho -  papel de embrulho;
•  folha de alumínio - papel de parede;
•  imitação de pergaminho - papel-jornal amassado;
•  jornal - papel para presente;
•  kraft - papel vegetal - saco de armazém - toalha de papel.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Com fita adesiva, junte todas as folhas de papel que escolher
para fazer uma colcha de retalhos gigante e cubra uma mesa de
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tamanho equivalente à altura de uma criança.

Cole os cantos do conjunto para prevenir movimentos.

Coloque guache em um prato raso e um pincel no meio do prato. Utilize
vários pratos com cores diferentes.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pinte em qualquer parte do conjunto de papéis.

Observe de que forma a tinta parece diferente sobre os papéis
absorventes, como o kraft, com relação aos não-porosos, como folha de
alumínio ou papel vegetal.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Na primeira vez em que você fizer esta atividade, junte apenas alguns
quadrados. Aos poucos, utilize quadrados maiores, em quantidade maior,
à medida que as
crianças
aumentam sua
habilidade ou
passam a trabalhar no
chão.

Em primeiro lugar,
pinte pedaços de papéis
e, a seguir, cole-os com
fita adesiva para formar um padrão de colcha de retalhos.

Pingos de chuvaPingos de chuvaPingos de chuvaPingos de chuvaPingos de chuva
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Cortina plástica velha de banheiro, tesoura, pigmento em

pó, saleiros e pimenteiro vazios e limpos, caixa de sapato ou cesto,
espaço ao ar livre, um dia de chuva (se não houver chuva, encha um
borrifador com água).

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Aguarde para fazer esta atividade em um dia de chuva fina
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(sem muito vento e sem trovões e raios). Use roupa de chuva se necessário.

Corte uma cortina de banheiro em quadrados individuais que uma
criança possa carregar, talvez de 30 cm x 30 cm.

Coloque cores diferentes de pigmento em pó em saleiros vazios.

Ponha os saleiros em uma caixa de sapatos ou em um cesto, para carregá-los

Quando estiver pronto, ajude a criança a trazer seu trabalho de volta
para dentro e deixe-o secar.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Leve os quadrados de plástico e as tintas para fora.

Coloque os quadrados na grama ou na calçada.

Pulverize cores diferentes de pigmento em pó sobre os quadrados
(gotas de guache líquida também funcionam).

Deixe que as gotas de chuva caiam sobre o plástico, dando vida à tinta
em pó. As cores irão se misturar e se combinar por conta própria.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Algumas crianças acham mais fácil carregar seu quadrado plástico
sobre uma forma ou uma bandeja.

Não se surpreenda: a maioria das crianças quer botar os dedos na
tinta molhada.
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Pintando com sapatos de esponjaPintando com sapatos de esponjaPintando com sapatos de esponjaPintando com sapatos de esponjaPintando com sapatos de esponja
Material:Material:Material:Material:Material: Papel de embrulho ou kraft grande, fita crepe, formas rasas e

resistentes, esponjas grandes, velcro, recipiente com água morna e sabão,
toalhas velhas e guache.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Coloque folhas grandes de papel de embrulho no chão. Prenda-as com
fita adesiva, por medida de segurança.

Coloque tinta guache em duas formas rasas, sendo uma para cada
cor. Se quiser mais de duas cores, utilize mais recipientes. Coloque-as
perto do papel.

Tire os sapatos e as meias. Com pedaço de velcro, prenda uma
esponja em cada pé. Com a ajuda de um adulto, pise nas duas formas
de tinta, uma cor em cada pé.

Com a ajuda de adultos, caminhe sobre o papel com as esponjas,
criando desenhos.

Depois de remover o velcro, lave os pés no recipiente com água
morna e sabão. Seque-os com toalhas velhas. Quando tomar banho,
talvez seja necessário ensaboá-los e esfregá-los mais.

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Essa é uma
atividade
escorregadia; um
ou dois adultos
devem ajudar a criança.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Comece com a esponja
apenas em um pé, antes de tentar
com os dois.

Corte as esponjas em diferentes formatos.

Cole as folhas de papel lado a lado, criando um "rinque de
patinação", e patine sobre tinta azul cremosa, com ajuda de adultos.

Borrife o papel com água e pise sobre pigmento em pó.

Em vez de esponjas, experimente colocar, nos pés, panos de
limpeza ou escovas. Faça pinturas com meias, pés ou botas.
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Pintando com batidasPintando com batidasPintando com batidasPintando com batidasPintando com batidas
Material:Material:Material:Material:Material: Meias-calças velhas, areia, fita adesiva, papel, área de

trabalho coberta com papel, tinta guache, tigelas ou formas de bolo e papel
de embrulho.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Coloque a areia na meia até que esteja mais ou menos do tamanho de
um punho. Dê um nó na meia, próximo à areia, bem justo. Encha uma meia

para cada cor de tinta.

Com a fita adesiva, cole o papel em uma área de trabalho coberta
com jornal.

Coloque cerca de 3 cm de tinta em formas ou tigelas.

Mergulhe uma meia com areia na tinta e, depois, bata-a no papel.

Repita o procedimento com quantas cores forem necessárias para
fazer sua produção.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Deixe a meia com areia e suja de tinta cair de um lugar alto, no papel.

Encha as meias com areia grossa, pedras de aquário ou bolas de
gude. Meias pesadas devem ser batidas em papel, no chão, em vez de

em uma mesa.

Faça experiências com tipos diferentes de meias.

Mergulhe meias com areia em água; depois, no pigmento em pó, e
bata-o no papel.

Encoste meias com areia, secas, no pigmento em pó, e bata-os
em papel molhado.
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A arte do pêndulo vivoA arte do pêndulo vivoA arte do pêndulo vivoA arte do pêndulo vivoA arte do pêndulo vivo
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Balanço de pneu, folha de papelão grande, folhas grandes e

enroladas de papel, fita adesiva ou pedras, canetas hidrográficas grossas e
coloridas.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Localize uma praça ou um parque com um balanço de pneu, do tipo
que fica pendurado em três correntes e balança paralelamente ao chão.
Outros tipos de balanço também funcionam para a arte, mas não irão
dar o efeito de pêndulo, girando em direções diversas.

A criança deita de barriga para baixo sobre o balanço, com seu
rosto voltado para o chão.

Coloque a folha grande sob a criança que está no balanço. A
seguir, desenrole uma folha de papel grande sobre o papelão. Cole as
pontas ou prenda-as com pedras.

Alcance, para a criança, duas canetas hidrográficas sem tampas,
abertas, uma para cada mão. A seguir, empurre o balanço enquanto a
criança deixa que os pincéis risquem o papel repetidas vezes, criando
desenhos de pêndulo. Se ela quiser, troque as cores das canetas
hidrográficas.

Faça experiências com diferentes direções do balanço para criar
desenhos variados. Utilize, também,
ambos os lados do papel.

Retire o papel e o papelão de baixo
do balanço antes que a criança
desça.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Usando o pêndulo vivo, pinte
com tintas, em vez de usar
canetas hidrográficas.

Tente fazer "desenhos" com
balanços comuns, do tipo que
só vai para frente ou para trás.
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Pintando com bolhasPintando com bolhasPintando com bolhasPintando com bolhasPintando com bolhas
Material:Material:Material:Material:Material: Folhas grandes de papel, fita adesiva, peneira velha, colheres,

pigmento em pó, solução feita em casa para bolhas de sabão ou tubo e
solução comercial.

Receita de solução caseira para bolhas de sabão:Receita de solução caseira para bolhas de sabão:Receita de solução caseira para bolhas de sabão:Receita de solução caseira para bolhas de sabão:Receita de solução caseira para bolhas de sabão:

•  •  •  •  •  ½ litro de detergente comercial;
•  •  •  •  •  1,5 litros de água;

•  •  •  •  •  175 ml de xarope de milho leve (opcional);
•  •  •  •  •  recipientes de 4 litros com uma tampa firme;
Mode de fazer: Mode de fazer: Mode de fazer: Mode de fazer: Mode de fazer: misture os ingredientes acima em um recipiente com
tampa. Agite-o e deixe em repouso por quatro horas. Essa receita pode
ser feita pela metade ou em dobro.

Utensílios a serem experimentados para fazer as bolhas:Utensílios a serem experimentados para fazer as bolhas:Utensílios a serem experimentados para fazer as bolhas:Utensílios a serem experimentados para fazer as bolhas:Utensílios a serem experimentados para fazer as bolhas:

•  •  •  •  •  brinquedos para bolhas;
•  •  •  •  •  batedor de ovos;

•  •  •  •  •  cabide (de qualquer tipo);
•  •  •  •  •  carretéis de linha velhos;

•  •  •  •  •  cesta de plástico para frutas;
•  •  •  •  •  colher com ranhuras;

•  •  •  •  •  escorredor de massa com buracos grandes;
•  •  •  •  •  esmagador de batatas;
•  •  •  •  •  formatos feitos com fio grosso;
•  •  •  •  •  funil limpo;
•  •  •  •  •  plástico de prender latas de refrigerante;
•  •  •  •  •  sua própria mão (o sinal de OK).

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Espalhe as folhas grandes de papel no chão, juntando-as com fita
adesiva para formar uma área grande. Você pode trabalhar dentro de
casa ou ao ar livre.

Coloque uma peneira velha sobre o papel. Com uma colher, ponha
de três a quatro colheres de pigmento em pó na peneira. Você pode

utilizar uma cor ou misturar várias.

Peneire o pó de tinta sobre o papel, onde desejar.
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Faça com que o pó se transforme em pintura, jogando as bolhas
sobre o papel com os instrumentos citados. Deixe que elas caiam sobre
a pintura e estourem na tinta em pó peneirada. POP! Surge uma grande
imagem!

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Alguns instrumentos vão produzir bolhas misturadas; outros,
pequenas bolhas individuais; e outros, ainda, bolhas grandes e
molhadas. Cada um fará uma linguagem diferente.

Assopre as bolhas e faça desenhos em todo papel.

Acrescente mais tinta e mais bolhas para fazer uma pintura ainda
maior.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Borrife levemente a água, a partir de frascos, sobre o pigmento em
pó peneirado.

Borrife aquarela (ou corante para comida misturado com água),
a partir de frascos, sobre o pigmento em pó peneirado.
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Pintando com luvas de borrachaPintando com luvas de borrachaPintando com luvas de borrachaPintando com luvas de borrachaPintando com luvas de borracha
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Folhas de plástico, fita crepe, várias folhas de papel kraft de

2 m, vários pares de luvas de borracha, prego, tinta guache ou anilina, fios
grandes e grossos e formas.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Cole folhas de plástico sobre o chão, o piso ou a mesa, deixando, pelo
menos, 1 m de sobra em torno das beiradas do papel kraft.

Coloque o papel sobre o plástico e também o cole com fita adesiva.
É melhor trabalhar ao ar livre, já que a limpeza fica mais fácil.

A seguir, faça furos na ponta dos dedos de cada luva, com um
prego. Faça experiências com o tamanho do furo. Se for muito
pequeno, não irá funcionar; mas, se for muito grande irá apenas
desperdiçar tinta. Comece com pouco, já que sempre é possível

aumentar o furo.

Dilua a tinta guache com água. Se preferir usar a anilina, não será
preciso acrescentar mais água, pois ela já é aguada. Faça uma boa
quantidade de cada cor e esteja pronto para preencher novamente as

luvas quando for necessário.



69
com o PIM

Preencha cada luva com uma cor. Encha-as até o pulso, e feche
firmemente a abertura com um fio ou elástico. Coloque cada cor de tinta
em uma forma. As luvas irão vazar um pouco, de modo que a forma ajuda
com a sujeira.

Aperte suavemente os dedos de uma luva para ver como a tinta esguicha
sobre o papel. Se o furo não for grande o suficiente, aumente-o agora. A tinta
irá sair como se você estivesse ordenhando uma vaca. Se apertar no meio
da luva, você irá gerar vários esguichos.

Encha novamente as luvas quando for necessário.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Luvas de borracha grossa funcionam melhor.

Acrescente algumas gotas de sabão líquido a cada cor de tinta,
para uma limpeza mais fácil.

A corrida de tintasA corrida de tintasA corrida de tintasA corrida de tintasA corrida de tintas
Não importa se você ganha ou perde; importa como o papel fica

bonito quando a corrida termina! Assista às gotas de tinta escorrendo,
acelerando e se misturando, em decorrência da ação da gravidade.

Material:Material:Material:Material:Material: Compensado, aglomerado ou papelão bem grosso,
serrote ou tesoura afiada (somente por adultos), forma rasa de
cozinha, jornais, cadeira ou mesa, fita adesiva ou barbante, papel
embrulho, aquarela líquida, anilina ou tinta guache, recipientes
pequenos e conta-gotas.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Corte um pedaço de compensado ou papelão com cerca de 01 a
02 m de comprimento e 40 cm de largura, ou da largura de uma forma
de cozinha.

Espalhe jornais no chão.

Coloque a forma sobre os jornais.

Incline a tábua, apoiando uma das extremidades sobre uma
mesa ou cadeira e colocando a outra dentro da forma.
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Prenda a tábua com fita adesiva ou barbante.

Cole um pedaço de papel de embrulho sobre a tábua, cobrindo-a toda.

Misture três partes de água para uma de tinta guache, em recipientes.
Coloque uma cor de tinta em cada recipiente.

Com conta-gotas, pingue tinta na ponta alta do papel e assista à sua
corrida até embaixo. Coloque mais gotas e veja como elas se misturam e

deixam marcas, indo cair dentro da forma.

Retire o papel quando estiver satisfeito com o resultado do trabalho.
Então cole outra folha e comece tudo de novo.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Faça uma corrida: Um, dois, três e... Cada pessoa (duas a quatro)
pinga uma cor diferente na extremidade alta do papel, ao mesmo
tempo. Já! Lá vão as gotas, disputando uma corrida no papel.

Utilize apenas tintas de cores primárias (azul, amarelo e vermelho),
para produzir as secundárias (laranja, roxo e verde).
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Mão na massaMão na massaMão na massaMão na massaMão na massa
Massa de modelar, argila e outras

misturas adequadas a
experiências sensoriais oferecem

possibilidades infinitas para as
crianças.

Espiche desse jeito, bata daquele,
corte, rasgue, derrame, esprema

e faça esculturas!

Clare Cherry (2005) diz que a
melhor experiência que se pode

dar a uma criança com massa de
modelar é deixar que ela faça sua

própria massa.
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Gosma boa de tocarGosma boa de tocarGosma boa de tocarGosma boa de tocarGosma boa de tocar
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Amido de milho, forma de assar ou bacia de plástico grandes,

toalha de mesa ou pano de prato velhos, colheres, copos e xícaras para medir,
corante de comida e água.

Preparação (adultPreparação (adultPreparação (adultPreparação (adultPreparação (adultooooo):):):):):

Separe dois copos (250 g) de amido de milho e coloque-o em uma forma
ou bacia. Peça ajuda às crianças se desejar. Se a criança for mexer no
amido de milho seco antes de se acrescentar água, coloque uma toalha
velha de mesa ou um pano de prato sob a forma para ajudar a conter o
pó, que poderá ser levantado.

Coloque o corante de comida, as colheres, os copos para medir e os
outros utensílios de cozinha sobre a mesa, para serem usados nesta
investigação.

Meça antecipadamente uma xícara (240 ml) de água e reserve-a.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Fique em pé, próximo à mesa, e sinta o amido de milho seco com as mãos
(para crianças pequenas, ficar em pé funciona melhor do que sentar).

Acrescente água ao amido de milho e misture usando
as mãos. Sinta a diferença.

As crianças adoram cores! Pingue gotas dos
pequenos frascos de corante colorido. Junte gotas
de duas ou mais cores e misture com as mãos,
observando as cores rodopiarem e se mesclarem.

Explore a mistura com colheres, xícaras ou
outros utensílios de cozinha.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

O amido de milho não é tóxico, embora
não seja especialmente apetitoso, não
causando dano às crianças que não
conseguirem deixar de prová-lo.

Raspe as gotas secas do piso
com o canto de uma pá de lixo e
varra.

Acrescente mais amido de milho para obter uma mistura mais
grossa, e mais água para uma mistura mais fluida.
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A meleca limpaA meleca limpaA meleca limpaA meleca limpaA meleca limpa
Material:Material:Material:Material:Material: Ralador velho, barra de sabão de coco, três rolos completos

de papel higiênico, bórax (é um pequeno cristal, usado como antisséptico,
encontrado em farmácias de manipulação), água morna, recipiente plástico

com tampa, mais ou menos do tamanho de uma bacia média, colheres e
xícaras para medir, esmagadores e conchas.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Rale uma barra de sabão de coco, utilizando um ralador velho.

Coloque o resto do material na mesa de trabalho.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Desenrole o papel higiênico (com ajuda de adultos). Coloque o
papel, o sabão ralado e ½ xícara (80 ml) de bórax em um recipiente de

plástico grande. Acrescente água quente o suficiente para saturar a
mistura. Dobre ou triplique a receita para se divertir ainda mais!

Misture utilizando apenas as mãos.

Agite, cutuque, bata, esprema e sinta de todas as maneiras a
maravilhosa meleca limpa. As experiências sensoriais são assim mesmo!

Se desejar, acrescente alguns instrumentos para explorar, tais como
xícaras para medir, colheres, esmagadores e conchas.

Quando terminar, a limpeza será muito fácil. Apenas coloque a
tampa no recipiente com filme plástico, selando o conteúdo dentro.
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Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Coloque os rolos de papel higiênico em pinos ou bastões curtos, de
forma que a criança possa girá-los para desenrolar o papel, formando uma
pilha grande, macia e fofa no chão.

Faça a meleca em uma caixa de areia.

Esprema o excesso de água e utilize a mistura para moldar esculturas, de
forma semelhante à argila. Coloque cada uma sobre um pedaço de folha
de alumínio e deixe-as secar durante a noite.

Espremendo o arco-írisEspremendo o arco-írisEspremendo o arco-írisEspremendo o arco-írisEspremendo o arco-íris
Material:Material:Material:Material:Material: Água, xícaras para medir, dois pacotes de gelatina sem

sabor, panela pequena, colher de pau, chapa quente ou fogão
(somente por adultos), três tigelas pequenas, corante de comida
vermelho, amarelo e azul, saquinho plástico com zíper e  grosso (para
congelador), fita adesiva.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Prepare o gel do arco-íris. Misture uma xícara e meia (360 ml) de
água e dois pacotes de gelatina em uma panela pequena, e espere
5 min para que a gelatina amacie. Mexa em fogo baixo por cerca de
3 min ou até que a gelatina tenha se dissolvido. Retire do fogo e
coloque-a  em três tigelas pequenas. Acrescente cinco gotas de
corante de comida a cada tigela e resfrie-as na geladeira por cerca
de dez minutos, até que a mistura esteja parcialmente endurecida e
grossa. Mexa algumas vezes durante o resfriamento.

Com uma colher, coloque duas ou mais cores em um saquinho
plástico com zíper. O saco não precisa estar muito cheio (as crianças
gostam de ajudar com a colher).

Feche o saco. Para ajudar a impedir vazamentos, passe fita adesiva
na abertura.

Entregue o saquinho para a criança.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Esprema e amasse esse saco legal, cheio de cores. Descubra como as
cores se misturam. Trabalhe com o saco sobre uma mesa, no chão ou no colo.

Esvazie o saco e tente misturar cores diferentes.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Junte gelatina sem sabor, parcialmente dura, ao corante de comida para
fazer uma mistura grossa, com cores que se misturam lentamente, dando

tempo para a criança observar o processo.

A maioria das crianças considera essa atividade relaxante e
tranquilizante.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Coloque outros materiais ou outras misturas em um saco grosso, para
que as crianças façam suas descobertas, com ou sem corantes.

Exemplos:

•  partes iguais de amido e milho;
•  gel de cabelo;
•  amido líquido;

•  creme de barbear;
•  dois ou três sabores de gelatina de fruta, sem necessidade de se

acrescentar cor.
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Tortas de lama ao ar livreTortas de lama ao ar livreTortas de lama ao ar livreTortas de lama ao ar livreTortas de lama ao ar livre
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: roupas adequadas, tais como roupas de banho ou de brincar

velhas, pá, terra, mangueira, balde, bacias de plástico, tigelas, colheres e
xícaras.

Esta atividade deve ser realizada em dia com temperatura agradável,

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Ajude as crianças a se vestirem adequadamente para esta atividade,
com roupas de banho ou roupas velhas de brincar.

Com a ajuda da criança, faça um buraco na terra para soltar e
amaciar o solo.

Abra a torneira ligada à mangueira e adicione água à terra.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Sente na terra, misture-a e descubra, usando as mãos e outros
instrumentos e objetos.

Para limpar-se, simplesmente utilize a água da mangueira. Entretanto,
um banho morno com sabão ainda poderá ser necessário.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Tortas de lama dentro de casa: espalhe tudo sobre uma lona no
piso, tendo toalhas velhas à mão. Trabalhe com terra peneirada
"limpa", livre de pedras e gravetos. Misture a terra e a água em uma
bacia plástica.
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A massa emborrachadaA massa emborrachadaA massa emborrachadaA massa emborrachadaA massa emborrachada
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:

Para a massa: amido de milho, água fria, xícaras para medir, tigela e colher
para misturar, sal, água quente, panela, chapa quente ou fogão (somente por

adultos), martelo de brinquedo ou bloco de madeira, cilindro largo ou rolo de
massa, objetos para enfiar na massa, tampas de caixas, recipiente ou

plástico hermeticamente fechado.

Objetos para enfiar na massaObjetos para enfiar na massaObjetos para enfiar na massaObjetos para enfiar na massaObjetos para enfiar na massa

•  animais de brinquedo de plástico;
•  canudos;
•  estacas grandes;
•  palitos de artesanato;
•  palitos de comida chinesa;

•  palitos para mexer, de plástico ou madeira;
•  penas;

•  velas de aniversário.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Faça a massa (as crianças adoram ajudar e gostam, especialmente,
de colocar as mãos no amido de milho mole). Coloque uma xícara

(240g) de amido de milho e ½ xícara (120 ml) de água fria em uma tigela
e misture com uma colher. Reserve. Acrescente uma xícara (240 g) de
sal e uma xícara (240 ml) de água quente em uma panela sobre uma
chapa quente ou no fogão e deixe ferver. Despeje o conteúdo da
tigela na panela com a mistura. Diminua o fogo. Mexa
constantemente enquanto cozinha, até que a mistura esteja seca e

grossa (como massa de bolo). Retire do fogo e coloque a massa
sobre um balcão ou uma mesa para esfriar. Quando estiver fria, sove

até que esteja homogênea (as crianças gostam particularmente
dessa parte).

Ofereça-lhes um martelo de brinquedo ou um bloco de madeira, um
rolo de massa ou cilindro e uma série de objetos para enfiar na massa.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Modele e esprema a massa.

Bata na massa com um martelo de brinquedo ou um bloco de madeira.
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Escolha instrumentos para mexer e enfiar na massa. Decore-a com
quantos objetos desejar. A massa irá secar com o ar, com objetos
grudados nela.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças com alergias irão gostar dessa massa, sem trigo nem glúten.

Se a massa ficar pegajosa, coloque um pouco de amido de milho em pó
seco sobre a mesa e role-a sobre ele.

Embora essa receita possa ser armazenada sem problemas em um
recipiente hermeticamente fechado, ela seca mais rapidamente do que
outras massas de brinquedo.

Para transportar facilmente as esculturas feitas com a massa,
coloque-as sobre uma tampa de lata ou um pedaço de papelão.
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Escultura no sacoEscultura no sacoEscultura no sacoEscultura no sacoEscultura no saco
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Guache, prato raso ou panela rasa, pincel, gesso calcinado,

água, sacos grossos para sanduíches hermeticamente fechados.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque duas ou três cores de tinta em um prato ou panela rasos e um
pincel próximo a ele. Reserve.

Meça uma xícara (250 g) de gesso calcinado e ½ xícara (120 ml) de
água e ponha dentro do saco de sanduíche. As crianças gostam de
ajudar nas medidas.

Use um arame plastificado ou zíper para fechar o saco, tirando todo
o ar que conseguir.

Dê o saco para a criança.

Retire o saco plástico depois que o gesso tiver secado (leva apenas
alguns minutos). No interior do saco estará a escultura formada pelas

mãos da criança.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Esprema, sove, empurre e bata o saco. Enquanto o gesso e a água se
misturam, os conteúdos irão endurecer, dando origem a uma forma.

Retire a forma de dentro do saco (adulto).

Pinte as esculturas secas com guache (misture as cores no prato
antes, ou misture-as já sobre a escultura). Deixe a tinta secar.
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A massa de pãoA massa de pãoA massa de pãoA massa de pãoA massa de pão
mais fácil que existemais fácil que existemais fácil que existemais fácil que existemais fácil que existe

Material:Material:Material:Material:Material:

Ingredientes para massa de pão: água, açúcar, fermento biológico,
farinha, óleo de cozinha, sal, xícaras e colheres para misturar, colher de
pau, tábua coberta com farinha, toalha limpa, forno, utensílios de cozinha
para modelar, tais como facas e garfos de plástico, palitos e espetos de
bambu, forma e suporte para esfriar.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Certifique-se de que todos tenham lavado suas mãos. Junte todos os
ingredientes.

Com a ajuda da criança, misture uma xícara (240 ml) de água, uma
colher de chá (7 g) de açúcar e uma colher de sopa (20 g) de fermento
em uma tigela, até que o fermento esteja macio (2 a 3 min).

Acrescente uma xícara (250 g) de farinha e mexa com uma colher de
pau. Bata a mistura até que esteja homogênea e,  acrescentando uma
colher de sopa (15 ml) de óleo e uma colher de chá (7 g) de sal. Coloque
mais uma xícara (250 g) de farinha na massa.

Despeje a massa grossa sobre uma tábua coberta de farinha e
acrescente, de maneira lenta, mais farinha, enquanto sova.
Mantenha a massa coberta de farinha para impedir que grude. Sove
por cerca de 5 min, até que a massa esteja homogênea, elástica e
acetinada. Ela deve voltar ao formato original se enfiarmos o dedo.

Coloque a massa em uma tigela untada e cubra-a com uma toalha
limpa. Deixe-a em um local morno, para que a massa cresça, por cerca
de 45 min. A seguir, divida-a e sove até obter uma bola pequena.

Reparta a massa em porções para as crianças utilizarem-na.

Preaqueça o forno em 200oC.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Faça esculturas e formatos com a massa. Utilize vários
instrumentos de cozinha para modelar, tais como facas e garfos
plásticos, palito de dente e espeto de bambu.
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Coloque cada escultura sobre uma forma.

Asse-as por 15 a 20 minutos, na parte mais baixa do forno (somente por
adultos). Os formatos maiores podem demorar mais. Asse-os até que a

massa esteja dourada e pronta.

Retire as esculturas do forno e deixe-as esfriar em um local ou suporte
adequado (somente por adultos).

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

As crianças certamente irão querer ajudar a sovar e a misturar. Para
impedir que suas mãos grudem na massa, coloque uma pequena tigela de
farinha sobre a mesa para que elas ponham as mãos enquanto
trabalham.

O padeiroO padeiroO padeiroO padeiroO padeiro
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Massa básica de farinha (massa de padeiro):

farinha, sal, água morna, xícaras para medir, colher para mexer e
tigela. Objetos para colagem, recipiente hermeticamente

fechado, latinhas, xícaras ou outros recipientes, uma forma ou
bandeja, forma rasa, forno, espátula, guache, pincel, prato raso e
pratos de papel.

Objetos de colagem para secagem ao ar:Objetos de colagem para secagem ao ar:Objetos de colagem para secagem ao ar:Objetos de colagem para secagem ao ar:Objetos de colagem para secagem ao ar:

•  canudos de refrigerante;
•  folhas;
•  gravetos;
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•  palitos de picolé;
•  penas;
•  velas de aniversário.

Objetos de colagem para assar:Objetos de colagem para assar:Objetos de colagem para assar:Objetos de colagem para assar:Objetos de colagem para assar:

•  conchas;
•  pedras de aquário;
•  pedrinhas.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Faça a massa. Misture quatro xícaras (1 kg) de farinha, uma xícara
(250 g) de sal e 1 ¾ xícara (300 ml) de água morna em uma tigela e sove.
Misture por 5 a 10 min, antes de modelar. Esta receita pode ser dobrada
ou reduzida à metade.

Coloque um descanso de prato de borracha na frente de cada
criança na mesa de trabalho. Sobre cada um deles, coloque uma
porção de massa adequada à criança.

Coloque objetos para colagem soltos dentro das latinhas, em copos
de papel dispostos sobre uma forma de assar ou em outros recipientes
que tiver à mão. Espalhe outros objetos semelhantes sobre uma forma ou
uma bandeja.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: a massa começa a secar quando é exposta ao ar. Para
manter fresca a porção não utilizada, guarde-a em um recipiente
hermeticamente fechado.

Processo (criança com ajuda de adultos):Processo (criança com ajuda de adultos):Processo (criança com ajuda de adultos):Processo (criança com ajuda de adultos):Processo (criança com ajuda de adultos):

Explore a massa e divirta-se.

Bata, modele, role e esmague a massa até produzir formas.

Decore as formas. Pressione bastões, gravetos e outros materiais
dentro delas. Escolha assar ou secar naturalmente as formas.

Depois que as formas de massa estiverem secas ou assadas,
coloque guache em um prato raso.

Pinte as formas com guache. Deixe-os secar sobre o prato de papel.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças adoram misturar e colocar água, mais do que por
qualquer parte da receita.
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Essa massa não é para ser comida. Contudo, se isso acontecer, não irá
prejudicar as crianças.

As crianças podem trabalhar sobre uma mesa, coberta ou não, sobre
descansos de prato individuais, bandejas ou papel vegetal.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Verniz: Para obter uma superfície brilhante, cubra as formas acabadas,
antes de assá-las, pincelando-as com uma clara de ovo batida, creme de

leite ou maionese.

Pinte a mão: Faça um círculo grande e chato de massa e peça para
que a criança pressione sua mão no centro. A seguir, asse ou deixe
secar.

Formatos de cortadores de biscoitos: Com o rolo, achate a massa e
corte formas com cortadores de biscoitos. Antes de assar, faça um
furo em cima com a ponta de um canudo. Quando estiver assado,

amarre um barbante longo ou curto no furo, para fazer um ornamento ou
um colar.

Grandes miçangasGrandes miçangasGrandes miçangasGrandes miçangasGrandes miçangas
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Massa caseira que seca sozinha: farinha, sal, amido de

milho, xícaras para medir, tigela para misturar e colher, água morna,
canudo palito de comida chinesa ou palitos de dente, faca plástica,

bandejas ou prato de plástico, guache, pratos de bolo, pincel ou
colher.
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Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Faça a massa (as crianças gostarão de ajudar). Misture ¾ de xícara (186 g)
de farinha, ½ xícara (125 g) de sal e ½ xícara (125 g) de amido em uma tigela.

Acrescente água morna lentamente, misturando com as mãos até que a
mistura ganhe forma.

Sove por algum tempo.

Coloque canudos, palitos de comer, palitos de dente e facas de plástico
no meio da mesa.

Jogue uma bola de massa diretamente sobre a mesa para fazer as
miçangas.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Retire uma porção de massa e a role até fazer uma bola. Faça um furo
utilizando um canudo, um palito de comida chinesa ou de dente (é
necessário ter a ajuda ou a orientação de adultos). Rolando, faça formato
de cobra e corte os cilindros com auxílio da faca de plástico. Ajude as
crianças a fazer buracos nos cilindros.

Deixe todas as miçangas em uma bandeja de plástico ou em um prato
para secar. Isso deve levar um ou dois dias. De vez em quando, vire as
miçangas para que elas sequem uniformemente.

Quando estiverem secas, pinte-as ou deixe-as naturais. Para pintar,
coloque um pouco de guache em formas de bolo. Mergulhe as
miçangas na tinta e gire-as com uma
colher ou, se preferir, com um pincel.

Coloque as miçangas pintadas
em um prato ou bandeja de
plástico para secarem
bem.
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Colocando as grandes miçangasColocando as grandes miçangasColocando as grandes miçangasColocando as grandes miçangasColocando as grandes miçangas
Material:Material:Material:Material:Material: Um barbante, tubo de plástico fino (encontrado em lojas de

aquários, ferragens) ou fita plástica (encontradas em lojas de artesanato) e
miçangas caseiras.

Sugestões para crianças pequenas:Sugestões para crianças pequenas:Sugestões para crianças pequenas:Sugestões para crianças pequenas:Sugestões para crianças pequenas:

•  carretéis de linha;
•  contas de madeira grandes com buracos grandes;

•  tubos de papelão cortadas em pequenos pedaços.

Sugestão para crianças maiores:Sugestão para crianças maiores:Sugestão para crianças maiores:Sugestão para crianças maiores:Sugestão para crianças maiores:

•  canudos de plástico cortados em pedaços de 3 cm de comprimento;
•  círculos de papel grosso, com cinco centímetros de diâmetro, com
um buraco no meio.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Quando as miçangas caseiras estiverem secas, firme o final do
barbante, colocando uma miçanga na ponta do tubo de plástico ou  da
fita e amarrando de forma segura. Isso impedirá que o resto das miçangas
escorregue e saia do barbante.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Ajude a criança a enfiar o tubo ou a fita de plástico através do furo
e a retirar do outro lado.

Coloque quantas contas desejar. Se quiser, utilize outros objetos
além das contas, como canudos de plástico cortados em
pedacinhos ou carretéis de linha vazios. Amarre a última miçanga
para finalizar.

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Crianças mais velhas podem passar as miçangas nos cadarços ou
nos barbantes com fita isolante colada em uma das pontas, como uma
grande "agulha".

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Coloque as miçangas em um saco plástico de zíper, com uma
pequena quantidade de guache. Faça com que rolem no interior do
saco e observe como se tornam coloridas.
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Coloque várias miçangas e duas cores primárias de tinta em um saco
de papel, sele-o com fita adesiva e sacuda-o  para colorir as miçangas. As
miçangas vão ficar pintadas com uma cor secundária.

A massa bobaA massa bobaA massa bobaA massa bobaA massa boba
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Amido líquido (observação: o amido líquido vem em

frasco de plástico de dois litros e pode ser encontrado na seção de
limpeza dos supermercados ou em lojas de artigos para escolas),
cola branca escolar (e não cola branca comum), corante de
comida, colheres para medir, tigela pequena, colher e recipiente
hermeticamente fechado.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Faça a massa boba. Misture quatro colheres de sopa (60 ml) de
amido líquido, oito colheres de sopa (120 ml) de cola branca escolar e
¼ de colher de chá (1 ml) de corante de comida em uma tigela
pequena. Deixe descansar por 5 min.

Sove a mistura com a mão até que o amido esteja completamente
absorvido e a cor, homogênea. As crianças gostam de ajudar a fazer
a massa e especialmente de sovar.

Guarde num recipiente hermeticamente fechado.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Espiche e molde a massa boba. Quanto mais você sovar e brincar com
ela, melhor ela vai ficar.

Quique a massa no chão para ver como é divertido. Quanto mais redonda
for a forma, melhor ela quica. Formas irregulares quicam em direções

imprevistas.

Se a massa boba secar, mergulhe-a em água morna e sove-a
novamente.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Ajude a criança a pressionar um pouco a massa sobre uma imagem
de gibi e levantá-la cuidadosamente. A imagem irá permanecer sobre a
massa, como acontece com as massas compradas em lojas.
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Fazendo marcasFazendo marcasFazendo marcasFazendo marcasFazendo marcas
Fazer marcas pode ser rabiscar no papel, na

calçada, em uma parede ou em uma mesa.
Para fazer marcas, pode-se usar uma série de

instrumentos e suportes.

Algumas crianças pequenas vão passar apenas
um minuto desenhando, ao passo que outras

passarão uma boa meia hora, ou mais.

Elas precisam de papéis enormes ou de muito
espaço para fazer os movimentos e as marcas.

Fazer marcas é o fascínio das crianças
pequenas, uma tarefa desafiadora e envolvente,
que demanda coordenação entre olhos e mãos,

controle muscular e experimentação com cores e
traçados.
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Desenhando na areiaDesenhando na areiaDesenhando na areiaDesenhando na areiaDesenhando na areia
Material:Material:Material:Material:Material: Forma de metal rasa, papel escuro, areia (observação: areia

fina e limpa de lojas de artigos escolares ou ferragem será melhor, mas uma
areia peneirada, de praia ou de rio), instrumentos para desenhar, com dedos,
colheres plásticas, palitos de picolé e canudos.

Preparação (adultos):Preparação (adultos):Preparação (adultos):Preparação (adultos):Preparação (adultos):

Forre o fundo de uma forma com papel escuro.

Cubra o papel com cerca de dois centímetros de areia.

Sacuda a forma para que a areia cubra o papel de maneira homogênea.

Trabalhe no chão ou sobre uma mesa baixa.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Sinta e explore a areia antes de desenhar.

Desenhe linhas ou curvas na areia, usando os dedos, uma colher ou
outros instrumentos.

Desmanche os desenhos, alisando a areia com as mãos, e comece
novamente.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: Sacuda a forma de um lado para outro para remover o desenho
e fazer com que a areia cubra o papel de maneira homogênea,
deixando-a pronta para desenhar de novo.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Como as crianças geralmente brincam em uma caixa de areia
grande, elas ficam curiosas com essa pequena quantidade em uma
forma, e irão brincar com ela de um jeito bastante diferente.

O ruído de arranhar,  produzido pelo
desenho na areia, é uma das melhores
partes da atividade. Instrumentos diferentes
produzem sons diferentes.

Algumas crianças não gostam
de ter areia nas mãos;  então,

tenha sempre uma toalha macia e
velha para limpeza.

Coloque a areia em
uma caixa de papelão
rasa, em vez da forma.
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Deixando marcasDeixando marcasDeixando marcasDeixando marcasDeixando marcas
Material:Material:Material:Material:Material: Suporte caseiro de canetas hidrocores ou cesta, papel, fita

crepe e canetas hidrocores grossas.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Faça o “suporte de canetas para crianças” para que elas possam
desenhar e rabiscar por conta própria.

Prenda papel de embrulho em uma mesa baixa.

Coloque canetas no suporte ou na cesta, e deixe-as junto do papel.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Rabisque livremente com as canetas hidrocores.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Às vezes é difícil para uma criança tirar a tampa de uma caneta
hidrocor. Um adulto poderá afrouxar cada caneta e deixá-la com a

tampa frouxa.

Se a caneta começar a secar, molhe em água para revigorá-la.
A cor ficará mais clara, mas você poderá utilizar esse método muitas
vezes antes que a caneta acabe.

As canetas hidrocores são fáceis e eficazes para o uso das
crianças, já que apenas uma pequena pressão é necessária para criar

riscos coloridos e grossos.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Desenhe com canetas hidrocores em papel molhado para criar
linhas borradas.

Desenhe com canetas hidrocor e, a
seguir, pinte sobre as linhas com água

para borrar os desenhos.

Experimente utilizar
canetas hidrocores sobre
suportes diferentes, tais
como filtros de café,

tecido, papel
vegetal, para
ver como se
comportam.
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Rabiscos de giz superbrilhantesRabiscos de giz superbrilhantesRabiscos de giz superbrilhantesRabiscos de giz superbrilhantesRabiscos de giz superbrilhantes
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Papel cartão de cor escura, tampa de frasco, água, pincel

ou esponja larga, com cabo, e giz de lousa.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque papel cartão de cor escura, sobre a mesa.

Encha uma tampa de frasco com água e coloque um pincel, ou uma
esponja próximo a ela.

Deixe algumas barras de giz de lousa perto do papel.

Molhe o papel. As crianças podem pintar com água sobre toda a
folha para molhá-la, ou um adulto poderá segurar o papel sobre uma
torneira, até que esteja molhado, deixando o excesso escorrer, e
depois, colocando-o aberto sobre a mesa.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Inicialmente, as crianças ficarão curiosas sobre o papel molhado e
a forma como gruda na mesa.

Depois de explorar o papel, estimule as crianças a escolherem um
pedaço de giz e a rabiscarem sobre a folha molhada.

Continue mergulhando giz na água e rabiscando com ele.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: Algumas crianças irão usar os dedos para borrar e espalhar as
marcas de giz molhado.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Não se surpeenda se as
crianças gostarem de levantar o
papel molhado da mesa ou de
mergulhar o giz na água. Tudo
isso é novo e interessante para
elas.

     Se estiver
utilizando giz fino,
divida-o ao meio
para que não
quebre tão
facilmente quando as crianças estiverem desenhando.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Para obter um giz que borre menos, molhe antes o papel com
leite desnatado ou amido líquido (demorará mais para secar).
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Movimentos amplosMovimentos amplosMovimentos amplosMovimentos amplosMovimentos amplos
com giz de ceracom giz de ceracom giz de ceracom giz de ceracom giz de cera

Material:Material:Material:Material:Material: Folha grande de papel kraft, papel cartolina ou papel colorset,
fita adesiva, giz de cera, fios grandes, fita crepe ou elástico.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Cole o papel na parede, com a ponta inferior tocando o chão e a
superior fixada a uma altura maior do que o alcance da criança em todas
as direções, quando ela estiver na ponta dos pés.

Junte alguns gizes de cera com um fio grande. Coloque todas as
pontas na mesma altura, apoiando-as sobre uma folha de papel e
batendo levemente para ajustar o fio.

Fique em pé, na frente da folha de papel, e faça movimentos de braços
o mais aberto que conseguir, dobrando os joelhos, abaixando-se e

esticando-se na ponta dos pés, até em cima. Círculos, arcos, linhas amplas e
outros movimentos grandes e espichados são divertidos de se fazer.

Preencha o
papel, até que

esteja
completo.

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Para
dobrar o tamanho do papel e poder
fazer movimentos mais amplos, junte
duas ou mais folhas com fita adesiva. Cole-
as de cima a baixo, para que não se

desprendam.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Essa atividade é perfeita para ser realizada  com música.

Utilize giz, canetas hidrográficas ou tinta e pincéis.

Para fazer um grande revestimento de giz de cera, pinte sobre o
primeiro desenho com pincéis grandes e aquarela brilhante, ou guache

diluída. Para diverti-se ainda mais, espalhe a tinta com um objeto reto
ou uma espátula.
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Desenhos com giz e águaDesenhos com giz e águaDesenhos com giz e águaDesenhos com giz e águaDesenhos com giz e água
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Balde pequeno ou poça d’água, pincel largo e grosso, giz de

lousa colorido (giz grosso funciona melhor), bandeja de frutas, lata de compota
ou cesta, calçada ou pátio (ao ar livre) e escova velha.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Encha parcialmente um balde com água, certificando-se de que esteja
leve o suficiente para ser carregado por uma criança. Ou, se possível,
encontre uma poça, ao ar livre, na calçada.

Mergulhe um pincel grande e largo no balde, ou deixe-o perto da
poça.

Coloque barras de giz em uma cestinha de frutas ou  em uma lata de
compota e vá para fora (carregue o giz para a criança).

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Mergulhe uma barra de giz no balde ou na poça d'água, e rabisque
sobre a calçada.

Derrame uma pequena quantidade de água sobre a calçada e
rabisque nela com uma barra de giz.

Ponha o pincel diretamente em uma poça natural.

Pincele água sobre linhas de giz usando um pincel largo, borrando os
desenhos.

Limpe o giz, usando uma escova velha, e comece novamente.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Use um pequeno balde
d’agua que a criança possa
carregar de forma
independente. Coloque
apenas alguns centímetros
de água para que elas
possam levantar e carregar
o balde com facilidade.

Se a criança não gostar
da sensação do giz nos
dedos, coloque fita adesiva em
uma das pontas.
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Pingue e dobrePingue e dobrePingue e dobrePingue e dobrePingue e dobre
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Folhas grandes de papel kraft ou cartolina, chão coberto com

jornal, tinta guache, xícaras e colheres.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Dobre o papel na metade e abra-o novamente, colocando-o no chão
coberto de jornal.

Coloque uma cor de tinta e uma colher em cada xícara.

As crianças jogam tinta com a colher ou borrifam-na sobre o papel,
ou, ainda, esguicham-na com uma pêra de borracha, na dobra ou em
qualquer outra parte do papel.

Trabalhando em equipe, duas crianças dobram o papel,
pressionando suavemente sobre a tinta e passando a mão sobre o

papel dobrado.

Desdobre o papel e observe o maravilhoso desenho simétrico criado
conjuntamente.

Faça outro e mais outro, explorando as
variações.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Ponha cola colorida no papel, em
vez de tinta.

Utilize papel cortado de
antemão em formatos
gigantes, como círculos,
borboletas, corações e assim

por diante.

Use cola colorida sobre
papel vegetal ou plástico
transparente, para uma
aparência de vitral.
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Pintura com cubos de geloPintura com cubos de geloPintura com cubos de geloPintura com cubos de geloPintura com cubos de gelo
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Recipientes grandes, potes, tigelas, panelas, água, guache ou

aquarelas líquidas, folha de alumínio ou plástico para embalar, colheres de
plástico ou palitos de picolé, freezer, papel de embrulho, kraft ou cartolina,
fita crepe e água morna.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Encha os recipientes com tinta e água
misturadas.

Cubra bem os recipientes com folha
de alumínio ou plástico para embalar.
Faça cortes pequenos na cobertura e
enfie algumas colheres ou palitos
através deles. A cobertura ajudará a
segurar os "cabos" no lugar até que a

água congele.

Congele a tinta e a água
durante a noite ou até que

estejam sólidas.

Enquanto isso,
cubra uma mesa

com papel kraft. Cole os cantos com fita crepe para que o papel
não se mova.

Coloque os recipientes em água morna para soltar os grandes
cubos de tinta. Ponha-os sobre o papel.

Duas ou mais crianças movimentam os cubos de tinta sobre o
papel, segurando juntos os palitos de picolé. Os cubos irão fazer linhas,
formas e manchas com a tinta sobre o papel.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Varie o tamanho dos cubos, desde os pequenos (para duas crianças) até
os muito grandes (do tamanho de uma forma e com seis palitos de picolé).

Experimente congelar apenas cores primárias. Observe quando
elas se misturam no papel, fazendo surgir novas cores.

Utilize luvas que cobrem só as mãos ou luvas inteiras, dispensando
os palitos de picolé. É divertido!
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Carimbos gigantesCarimbos gigantesCarimbos gigantesCarimbos gigantesCarimbos gigantes
Material:Material:Material:Material:Material: Compensado ou aglomerado de madeira finas, folhas finas de

espuma densa, tesoura, pistola de cola quente (somente por  adultos),
carretéis de linha vazios, toalhas de mão velhas, recipientes rasos, tinta

guache e folhas grandes de papel.

Processo:Processo:Processo:Processo:Processo:

Quando comprar a madeira, peça para que seja cortada em
quadrados de cerca de 15 cm de largura.

Corte a espuma em formatos como círculos, quadrados, gotas,
letras, flores, animais etc. Um adulto poderá colar as formas na tábua
com a pistola de cola quente. A criança é que orienta como será
colada a forma da espuma.

Um adulto, com a pistola, cola um carretel no centro do lado inverso
da tábua, para servir de cabo.

Para fazer a almofada, dobre uma toalha velha em quatro. Coloque-a
em um recipiente raso e acrescente muita tinta. Faça uma dessas para
cada cor de tinta.

Pressione o carimbo gigante contra a almofada de tinta e, depois,
sobre o papel, fazendo desenhos gigantes.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Para um carimbo - bloco, cole, com a pistola (apenas por adultos),
formatos em espuma em todos os seis lados de um cubo de madeira.
Passe os lados do cubo em uma almofada de tinta e, depois, sobre o
papel.

Experimente fazer carimbos muito
grandes ou muito pequenos.
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Revestimento de giz de ceraRevestimento de giz de ceraRevestimento de giz de ceraRevestimento de giz de ceraRevestimento de giz de cera
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Giz de cera, prato de papel, papel, prato raso com água,

guache e pincéis.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque diversos gizes de cera em um prato de papel, sobre a mesa.

Ponha uma folha de papel na frente de cada criança, esteja ela
sentada à mesa ou em pé.

Despeje guache em um prato raso de água para diluí-la. Separe o
prato de tinta diluída e os pincéis até que as crianças terminem de colorir.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Rabisque com força sobre o papel com os gizes de cera. Os
rabiscos leves, arranhados, são aceitáveis e adequados para as
crianças, mas não produzirão um resultado tão brilhante quanto os
feitos com mais intensidade. A experiência e a repetição desse
trabalho ajudarão as crianças a notarem a
diferença.

Quando terminar, mergulhe o pincel na
tinta diluída.

Pinte sobre os rabiscos e observe a
tinta resistir à cera (não se esqueça de
que as crianças pequenas
podem fazer uma
cobertura de giz de cera
que pinga bastante!).

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Cubra a mesa com uma toalha de plástico e
camadas de jornal, que absorverão a tinta
rapidamente.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Desenhe com giz de cera branco em papel branco, ou outras
combinações da mesma cor de papel e giz de cera (por exemplo, giz
de cera vermelho sobre papel vermelho, amarelo sobre amarelo e
assim por diante). As crianças ficarão boquiabertas quando as marcas
de giz de cera subitamente parecerem brilhantes depois de se pintar
sobre elas.

Use aquarelas líquidas para produzir resultados muito brilhantes.
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A magia de desenharA magia de desenharA magia de desenharA magia de desenharA magia de desenhar
e pintar no papel pretoe pintar no papel pretoe pintar no papel pretoe pintar no papel pretoe pintar no papel preto

Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Prato raso, água, papel cartão preto, giz de cera preto e
diversos pincéis.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Encha um prato raso com 2 cm, ou menos, de água.

Coloque o prato sobre uma mesa com papel cartão preto, giz de cera
preto e diversos pincéis.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Rabisque com giz de cera preto sobre o papel cartão.

Mergulhe um pincel no prato de água.

A seguir, pinte sobre os rabiscos de giz de cera e sobre o papel preto.
Veja como as linhas parecem subitamente mais vívidas.

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Os pincéis são encontrados em vários tipos e graus de maciez. Deixe a
criança experimentar com vários deles para ver qual é o mais eficaz.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Experimente riscar sobre o papel vermelho com giz de cera
vermelho, papel branco com giz de cera branco, papel verde com
giz de cera verde e assim por diante. Depois, pinte sobre o desenho
com água.
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Lixa e tocosLixa e tocosLixa e tocosLixa e tocosLixa e tocos
Material:Material:Material:Material:Material: Lixa, tocos de giz de cera, prato de papel, ferro de passar

velho (ser usado somente por adultos) e jornal.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque um pedaço de lixa sobre a mesa, com o lado áspero para cima.

Ponha, na mesa, alguns tocos de giz de cera velho sobre um prato de
papel.

Deixe um ferro de passar velho (fora do alcance das crianças) sobre
uma pilha de jornais. Não o ligue na tomada por enquanto.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Faça desenhos coloridos no lado áspero da lixa. Os gizes de cera
irão gastar rapidamente.

Para prosseguir, um adulto pode colocar a lixa coberta de giz de cera
entre duas folhas de jornal e pressioná-la com ferro quente. Isso
derreterá o giz na lixa. Observe o desenho suave e brilhante.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Desenhe em lixa utilizando qualquer coisa que faça marcas, como
um pedaço de pau, cascas de árvore, canetas hidrocores secas e
molhadas em água, pedrinhas e assim por diante.

Desenhe em lixa usando canetas hidrocores. Depois, um adulto
poderá passar a ferro o desenho sobre
camiseta, fronha, guardanapos,
descanso de prato ou toalha de mesa.
As crianças poderão até fazer seus
próprios lenços.

Coloque a lixa sobre uma
chapa morna, fixe-a com
fita adesiva e peça para
que as crianças
desenhem sobre a lixa
enquanto ela estiver
quente. As marcas de giz
de cera irão derreter.



102
Coleção Fazendo Arte



103
Livros Infantis

Coisas grudentasCoisas grudentasCoisas grudentasCoisas grudentasCoisas grudentas
A ação de grudar coisas umas nas outras é a

parte mais importante da descoberta da
criança de colar, rasgar e montar.

Não é o produto acabado, em si, que irá
maravilhar as crianças pequenas, mas o

processo de explorar, experimentar e
descobrir o exato significado de "grudar", em

todas as suas maravilhosas formas.

Quando as crianças começam a fazer
experiências com esses materiais, costumam

sentir a goma, a cola, ou a fita com seus
dedos, explorando as qualidades sensoriais

desses materiais.

Enquanto saboreiam essas experiências, as
crianças aprimoram o controle motor fino de

suas mãos e de seus dedos.



104
Coleção Fazendo Arte



105
com o PIM

Colagem apertando e grudandoColagem apertando e grudandoColagem apertando e grudandoColagem apertando e grudandoColagem apertando e grudando
Material:Material:Material:Material:Material: Papel adesivo transparente, tesoura, pedaço de papelão, fita

adesiva, tigelas, colheres e diversos itens pequenos para colagem, como
alpiste, sementes de girassol sem casca e areia.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Recorte um retângulo grande de papel adesivo.

Para fazer um cabo, bastante útil para segurar o retângulo, faça uma
dobra de 8 cm em um dos lados menores do retângulo.

Retire o papel, parando na dobra. Corte a parte solta. Essa área de
8 cm, para segurar, com o papel ainda grudado, facilita firmar o papel
e  movimentá-lo  sem que grude nas mãos.

Com fita adesiva, fixe os cantos do papel adesivo para cima, em um
pedaço de papelão (mais ou menos do mesmo tamanho do pedaço de
papel adesivo), para manusear e movimentar com facilidade.

Coloque cada objeto de colagem em tigelas separadas e deixe-os ao
alcance da criança.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Sinta e explore os objetos antes de fazer a colagem.

Quando estiver pronto, pegue os objetos pequenos com a ponta
dos dedos ou use colheres para jogá-los na área adesiva do papel.

Cubra completamente o lado adesivo do papel adesivo com
objetos de colagem, não deixando nenhuma parte adesiva livre.

Com fita adesiva, ponha a colagem na janela para pegar a luz do
sol (isso tem que ser feito por um adulto).

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Faça uma coleção permanente de objetos para colagens em uma
caixa de sapatos ou em um tubo plástico com tampa.

Potes de margarina dão excelentes guardadores de barbantes.
Faça um pequeno furo na tampa, coloque o rolo de barbante no pote
e passe a ponta solta pelo furo. Coloque a tampa de volta, e o
barbante irá desenrolar sem enredar.
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Tenha sempre à mão uma pazinha de lixo e uma vassoura para que as
crianças limpem o que elas mesmas derramarem. Elas adoram varrer!

Para pegar objetos muito finos, umedeça as pontas dos dedos com uma
esponja molhada e pressione o objeto contra o papel adesivo.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

O primeiro mural: coloque uma folha grande de papel adesivo, já sem o
papel de proteção, na parede, com o lado adesivo para fora, na altura da

criança. Grude quaisquer objetos. Escolha coisas que possam ser
retiradas e coladas novamente, tais como tampas de frascos e outros
objetos que colem permanentemente, como figuras de revistas.

A passarela grudenta: com fita crepe, fixe um rolo muito comprido de
papel adesivo (lado adesivo para cima) ao piso, tire os sapatos e
caminhe sobre a passarela (com ajuda de adultos).

Uma rede para apertar: para crianças que preferem não ter os
dedos grudentos, recorte um pedaço de borracha usada para forrar

gavetas (do tipo de que se parece com uma rede de borracha, com furos
bem abertos, usada para que as peças não escorreguem) e pregue-a na
parede. Pressione os objetos leves, que deverão ficar grudados por algum

tempo. Comece com retalhos de papel, fáceis de guardar, fáceis de
desgrudar.

Descobrindo comDescobrindo comDescobrindo comDescobrindo comDescobrindo com
o toque e a misturao toque e a misturao toque e a misturao toque e a misturao toque e a mistura

Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Lençol ou toalha plástica de mesa velha, formas ou
bacias, xícaras de plástico, colheres e latas vazias e limpas, materiais

para colagem, cola, recipientes rasos, pincel e pedaços de papelão
grosso.

Materiais para colagem:Materiais para colagem:Materiais para colagem:Materiais para colagem:Materiais para colagem:

•  alpiste - flocos de espuma;

•  areia - pedaços de barbante;

•  aveia - pedrinhas;

•  bolas de algodão - retalhos de tecido;

•  botões - sementes de casca;
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•  confete - sementes de girassol;

•  contas - sementes diversas.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Abra um lençol ou uma toalha
plástica velha sobre o chão para
demarcar o espaço de trabalho e
protegê-lo contra materiais de
colagem que possam derramar
(se desejar, use uma pequena
toalha, um capacho ou
suportes menores).

Ponha de duas a
quatro xícaras de cada
material de colagem em bacias separadas.

Coloque pequenas quantidades de cola em recipientes rasos. Deixe
um ou mais pincéis em cada recipiente.

Separe pedaços de papelão para usar como fundo para colagem.
Apresente-os após a criança ter explorado suficientemente os materiais
para colagem.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Use as mãos para sentir e explorar os materiais de colagem, deixando
que eles fluam e caiam por entre os dedos e as mãos.

Jogue e descubra os materiais usando xícaras, colheres e latas.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: use fita isolante para cobrir qualquer ponta saliente nas
latas.

Depois que as crianças tiverem explorado os materiais, traga a
cola, os pincéis e o papelão para que elas possam fazer a colagem.

Aplique a cola sobre o papelão.

Jogue ou borrife os objetos sobre a cola e sacuda o excesso para
a bacia. Deixe a colagem secar durante a noite.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças adoram colocar os dedos em sementes e em outros
materiais. Dê a elas bastante tempo para explorar.

As crianças respondem muito bem com relação a manter os
materiais dentro de um espaço definido por uma toalha ou um lençol.
Elas podem ajudar a limpar levantando o lençol e jogando os
materiais de volta para a bacia.
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Colagem coloridaColagem coloridaColagem coloridaColagem coloridaColagem colorida
Material:Material:Material:Material:Material: Cola, recipientes rasos, hastes de algodão, bandeja, bolas de

algodão e papel colorido.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Ponha cola em recipientes rasos. Deixe um cotonete ou um graveto com
algodão na ponta ao lado de cada bacia de cola, com uma das pontas

mergulhadas na cola.

Deixe uma bandeja de haste de algodão ao alcance das crianças.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pingue ou coloque a cola no papel com uma haste de algodão.

A seguir, grude bolas de algodão nos pontos de cola. Encoste bolas
de algodão na cola e  pressione-as sobre o papel (não se surpreenda
de ver as crianças fazendo cócegas em seus rostos, pescoços e

braços, antes de colar).

As crianças adoram explorar e brincar com as bolas de algodão antes
de utilizá-las em uma colagem.

Material:Material:Material:Material:Material: Blocos de isopor, fita adesiva, estacas de madeira no
formato de prego, martelos de brinquedo, barbante, fita, corda ou

pedaços de papel.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Com fita adesiva, fixe um bloco de isopor a uma mesa baixa ou ao
chão para que não escorregue ou vire.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pressione estacas de madeira, suavemente, no bloco de isopor,
até que ele fique de pé sozinho.

Martele as estacas no isopor usando um martelo de brinquedo.

Para variar, passe barbante ou corda de uma estaca a outra, ou
martele-as através de retalhos de papel para enriquecer essa
colagem colorida. As estacas podem ser retiradas e utilizadas
novamente. As crianças também podem martelá-los na areia ou na
terra.

Material:Material:Material:Material:Material: materiais da natureza - como gravetos, folhas, sementes
e pedrinhas - saco de papel ou plástico, jornal, pincéis ou colheres,
papelão, cola, pedaço de madeira ou retalhos de papel grosso.
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Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Dê uma caminhada com a criança para coletar gravetos, folhas,
sementes e pedrinhas. Coloque os objetos em um saco de papel.

Ao voltar, coloque o conteúdo do saco de papel sobre uma folha de
jornal.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pincele a cola ou aplique-a com uma colher sobre um pedaço de
papelão.

Pressione um dos objetos coletados sobre a cola, e continue a
acrescentar outros até completar a colagem.

Para variar um pouco, cole objetos da natureza em um pedaço de
madeira ou em um prato de papelão grosso.

Material:Material:Material:Material:Material: Penas, pratos de papel ou envelopes grandes, tesoura,
bandeja ou caixa rasa, cone de
papel.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Corte penas de um espanador de
pó, ou abra um saco de penas
comprado em lojas de
artesanato.

Coloque as
penas sobre
uma bandeja
ou uma caixa
rasa.

ProcessoProcessoProcessoProcessoProcesso
(criança):(criança):(criança):(criança):(criança):

Com um pincel,
aplique cola sobre
um prato de papel ou uma forma recortada.

Cole penas sobre a cola, em qualquer desenho. Deixe secar.

Para divertir-se mais com as penas, cole-as sobre o cone de papel
para fazer um chapéu de fantasia.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: Tome cuidado com reações alérgicas às penas, como
espirros ou ardência nos olhos.



110
Coleção Fazendo Arte

Goma e papelGoma e papelGoma e papelGoma e papelGoma e papel
Material:Material:Material:Material:Material: Açúcar, farinha, xícaras e colher para medir, panela,  colher

de pau, água, fogão, prato pesado pequeno, suporte para trabalho - como
papelão, fita adesiva, tipos diferentes de papel, caixa ou bandeja,

aplicadores de cola - como hastes de algodão, sarrafos, bastões ou facas
de plástico.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Faça cola caseira: misture quatro colheres de sopa (80 g) de açúcar
e 2/3 de xícara (160 g) de farinha em uma panela pequena. De maneira
lenta, acrescente duas xícaras (480 ml) de água e mexa bastante para
desmanchar as bolas de farinha. Cozinhe a mistura em fogo baixo e
mexa constantemente. Quando estiver homogênea e transparente,
retire do fogo. Misture ½ colher de chá (2 ml) de óleo de canela  se

desejar. Quando a mistura estiver fria, transfira-a para um prato pesado
para impedir que escorregue quando as crianças colocarem seus dedos

nela.

Com fita adesiva, fixe a base do trabalho, como, por exemplo, papelão,
em uma mesa baixa.

Coloque diversos retalhos de papel em uma caixa ou bandeja, e
deixe-a na mesa, junto ao prato pesado e aos objetos para a cola.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Rasgue tiras e pequenos pedaços de papel (rasgar é uma parte
importante desta atividade para crianças).

Mergulhe seus dedos na cola e experimente a sensação de
grudar.

Espalhe a cola no papelão, de maneira um pouco semelhante a
pintar os dedos, ou mergulhe uma haste de algodão ou graveto na
cola, e misture ou espalhe.

Grude, nas mãos ou no papelão com a cola, pedaços de papel
rasgados.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Trate a colagem como uma atividade divertida e livre. Dê às
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crianças alguns objetos para mergulhar na cola, como gravetos, mas não
espere que elas realmente entendam como espalhar a goma e grudar
algo em cima na primeira vez. Colar é um processo realmente complexo,
que as crianças irão dominar quando forem maiores.

Crianças pequenas adoram a sensação de ter suas mãos funcionando,
opostas uma à outra, ao rasgar folhas grandes de papel. Elas também
gostam dos barulhos do papel se rasgando, especialmente se muitas
pessoas estiverem fazendo tal atividade ao mesmo tempo. Neste
momento, podem ser trabalhados diferentes tipos de sons.

Algumas crianças adoram a sensação da cola em suas mãos, mas
outras podem não gostar. Estimule as crianças mais arredias a utilizar
ferramentas para espalhar a cola, tais como pauzinhos ou bastões
plásticos. A maioria das crianças pequenas gostam de colar, e gostam
de fazê-lo com os dedos. Elas ficam curiosas pela sensação em suas
mãos e gostam de grudar os dedos, abrindo-os e fechando-os.

As crianças adoram grudar pequenos pedaços de papel nas pontas
dos dedos e, depois, retirá-los.

Papéis para colarPapéis para colarPapéis para colarPapéis para colarPapéis para colar
•  calendários velhos - guia telefônico usado
•  jornais - lenço de papel - páginas de revistas
•  páginas de livros velhos de colorir - papel branco
•  papel cartão - revistas infantis - tiras de jornal de domingo

Descoberta com goma e papelDescoberta com goma e papelDescoberta com goma e papelDescoberta com goma e papelDescoberta com goma e papel
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Diversos papéis interessantes, tesoura, bandejas de

isopor para legumes, tampas de caixas de sapato ou pratos de papel,
cola, prato raso, pincel, papel cartão.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Prepare diversos papéis para que as crianças explorem. Corte
cada um em pequenas tiras ou pedaços que sejam fáceis de
manusear.
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Coloque um tipo diferente de pedaço de papel em cada bandeja ou
tampa.

Ponha cola em um prato raso e deixe um pincel próximo.

Dê ,a cada criança, um pedaço de papel-cartão.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pincele ou borrife cola no papel cartão das crianças.

Escolha diversos pedaços de papel e pressione-os na cola do papel
cartão para criar uma colagem. Algumas crianças produzirão a imagem

com poucos detalhes, outras vão querer saturar.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Papéis que tenham sido levemente amassados, antes ou depois de
cortar, são mais fáceis para as crianças pegarem.

As experiências com colagem irão variar muito com base nos
materiais que foram juntados ou selecionados. Repita essa experiência

muitas vezes, com novos materiais, ou traga de volta materiais favoritos
a qualquer momento. As crianças gostam de repetir trabalhos muitas

vezes, e isso sempre aprimora suas habilidades.

Caixas de ovos cortadas funcionam muito bem como vasilhas para a
cola, e as hastes de algodão são ótimas para espalhar ou molhar. Tubos

de filme também funcionam muito bem.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Mural sem cola: prenda, com fita isolante, um pedaço grande de
papel adesivo a uma parede ou a uma caixa de papelão grande,
deixando o lado adesivo para fora. Coloque as vasilhas com retalhos
de papel no chão, em frente ao papel adesivo.

Faça um livro de colagens. Grampeie alguns pedaços de papel e
cole retalhos, fotografias ou imagens de revistas nas páginas.
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Colando adesivosColando adesivosColando adesivosColando adesivosColando adesivos
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Vários adesivos, caixa ampla e rasa, caneta hidrocor, giz de

cera e qualquer papel grosso para suporte, como papel, papelão ou um
prato de papel.

Possibilidades para adesivos:Possibilidades para adesivos:Possibilidades para adesivos:Possibilidades para adesivos:Possibilidades para adesivos:

•  adesivos decorativos;

•  adesivos redondos coloridos;

•  curativos band-aid de várias formas;

•  estrelas de alumínio;

•  etiquetas adesivas;

•  etiquetas para arquivos, cortadas na metade;

•  etiquetas para disquetes de computador, cortadas em quatro;

•  folhas de adesivos temáticos;

•  figurinhas de álbum infantil.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Junte e guarde adesivos
em uma caixa ampla e rasa.
Coloque a caixa sobre a
mesa de trabalho.

Ponha qualquer tipo de
papel ou de papelão sobre
a mesa.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Mexa nos adesivos, observando e sentindo todos os tipos.

Escolha um adesivo, ou vários. Retire as proteções e  cole-os no
papel (guarde as bordas dos adesivos, pois elas também poderão ser
usadas para colar).

Rabisque ou desenhe sobre os adesivos no papel, com caneta
hidrocor e giz de cera. Veja como as marcas reagem quando passam
de uma parte alta do papel sobre os adesivos.

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Suavemente, retire alguns adesivos da proteção e cole-os na
borda da mesa com uma das pontas expostas, para que as crianças
possam puxá-la com facilidade, de acordo com a necessidade.
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Colagem com fita adesivaColagem com fita adesivaColagem com fita adesivaColagem com fita adesivaColagem com fita adesiva
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Diversos tipos de fita, tesoura, forma, papel.

Diversos tipos de fita adesiva:Diversos tipos de fita adesiva:Diversos tipos de fita adesiva:Diversos tipos de fita adesiva:Diversos tipos de fita adesiva:

•  esparadrapo;
•  fita colorida;

•  fita crepe;
•  fita celofane;

•  fita dupla face;
•  fita isolante;
•  fita para o cabelo;
•  fita transparente para empacotar.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Prepare diversos tipos de fita adesiva. Corte ou rasgue várias tiras de
10 cm de cada tipo e cole-as na borda de uma mesa baixa. As pontas da

fita devem estar para fora da borda, de forma que as crianças possam
puxar os pedaços com facilidade, sem necessidade da ajuda de adultos.

Coloque papel na frente da área de trabalho de cada criança.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pegue pedaços de fita e cole-os no papel, formando qualquer
desenho, apertando as pontas e sobrepondo umas às outras.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Não se surpreenda, as crianças costumam colar as fitas nelas
mesmas ou em outras coisas. As fitas lembram curativos, de forma que
a necessidade de colocar fita nas mãos e pernas pode ser irresistível.
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Guarde um tubo de plástico vazio. Rasgue pequenos pedaços de fita e
cole-os em torno da ponta do tubo, de forma que os pedaços sejam
fáceis de tirar e de usar. Ou, ainda, encha o tubo com areia, pedras ou
grãos, para torná-lo pesado e impedir que escorregue. Coloque a trava de
volta e cole pequenos pedaços de fitas na volta.

Invista em um suporte de fita adesiva de mesa pesado, do tipo usado em
escritórios. Mesmo que as crianças não consigam cortar pequenos
pedaços de fita do suporte até que tenham mais idade, este é o primeiro
tipo que elas conseguirão utilizar. Para tornar a coisa mais fácil, prenda o
suporte à mesa com fita adesiva, para que ele não escorregue quando
a criança tentar utilizá-lo.

Lembre-se de que alguns tipos de fita removem a tinta das
superfícies ou das paredes.

As primeiras experiências comAs primeiras experiências comAs primeiras experiências comAs primeiras experiências comAs primeiras experiências com
tesouras para crianças pequenastesouras para crianças pequenastesouras para crianças pequenastesouras para crianças pequenastesouras para crianças pequenas

PRIMEIRA ETAPA - A fábrica de minhocasPRIMEIRA ETAPA - A fábrica de minhocasPRIMEIRA ETAPA - A fábrica de minhocasPRIMEIRA ETAPA - A fábrica de minhocasPRIMEIRA ETAPA - A fábrica de minhocas

Abrir e fechar tesouras é a parte mais difícil do cortar para as
crianças iniciantes. Cortar pedaços de massa de modelar é uma
experiência inicial, fácil, motivadora e satisfatória.

Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Massa de modelar e tesoura sem ponta, totalmente de
plástico.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque massa de modelar e tesoura sobre uma mesa baixa.

Peça às crianças para que sentem em cadeiras pequenas.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Corte a massa de modelar com a tesoura, separando a bola em
pedaços.

Rolando, faça pedaços de massa longos e finos, em formato de
"minhocas".

Corte ou retalhe as pontas das "minhocas" em pedaços, com a
tesoura.
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Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: as crianças podem querer explorar a massa de modelar nessa
primeira vez. O corte dos rolos em minhocas pode não acontecer na

primeira experiência, ou mesmo na segunda. No entanto, uma vez que as
crianças tenham aprendido a segurar a tesoura e cortar a massa, elas irão

passar horas cortando minhocas em muitos, muitos pedaços.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Crianças pequenas gostam de brincar com tesouras seguras, sem
pontas agudas. Elas irão praticar abrindo e fechando a tesoura, e a

segurarão de formas únicas, enquanto aprendem a utilizá-la. Estimule as
descobertas à medida que as crianças furam e batem na massa,
utilizando a tesoura como uma faca.

Todo o trabalho com tesouras deve ser feito sentado, para que as
crianças aprendam a proceder sempre dessa forma.

As crianças devem sentar em cadeiras que permitam que seus pés
toquem o chão durante as atividades de corte. Isso lhes dará mais

estabilidade.

A maioria das crianças tentará, no início, usar ambas as mãos para abrir
e fechar as tesouras. Quaisquer procedimentos que sejam

experimentados são bons.

Supervisione todo o uso de tesouras por parte de crianças pequenas.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Use tesouras para cortar geleca, massa de modelar, massa de
pão e outras receitas para modelar.

SEGUNDA ETAPA - A fábrica de barbantesSEGUNDA ETAPA - A fábrica de barbantesSEGUNDA ETAPA - A fábrica de barbantesSEGUNDA ETAPA - A fábrica de barbantesSEGUNDA ETAPA - A fábrica de barbantes

Quando as crianças podem segurar tesouras, abrindo-as e
fechando-as com uma ou ambas as mãos, estarão prontas para

cortar barbante. Estique o barbante, de forma que elas possam cortar
no meio do pedaço.

Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Tesoura de plástico e sem ponta, para pré-escola
(tesouras com a ponta arredondada, mas com um fio mais cortante),
barbante ou corda.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Corte previamente vários pedaços de barbante ou corda e os
coloque-os sobre a mesa.
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Coloque a tesoura para pré-escola na mesa.

Sente em uma cadeira baixa de frente para a criança (a qual também
estará em uma cadeira baixa), ou sente no chão, um de frente para o outro.

Coloque um pedaço de barbante entre suas duas mãos.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Corte o barbante utilizando uma tesoura de pré-escola.

Deixe pedaços de barbante sobre a mesa para que a criança os
explore, ou pegue um pedaço comprido, de forma que ela possa cortá-lo
repetidas vezes. À medida que as crianças vão crescendo, elas gostam
de cortar esses pedaços em partes cada vez menores.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: barbante esticado é mais fácil de cortar do que um fio solto.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Tesouras para pré-escola mais afiadas costumam ser feitas de
plástico e ter um fio de metal. Elas podem cortar papel e barbante com
facilidade. É melhor dar à criança tesouras de qualidade, que permitem
um corte eficaz, do que tesouras sem fio, que não cortam bem. Contudo,
sempre supervisione o uso de tesouras. Lembre-se de que mesmo as
tesouras de pré-escola podem cortar a pele.

Não se esqueçam: as tesouras também cortam cabelo! Há casos de
crianças que cortam seus próprios cabelos ou os de seus amigos, que
costumam estar bastante dispostos a deixar que isso aconteça.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Com fita adesiva, fixe cerca de dez pedaços de barbante na
borda de uma forma para que as crianças os cortem de forma
independente.

Amarre laços de barbante em torno de um tubo interno de papel-
toalha para que as crianças os separem.

Guarde pedaços de barbante ou outros tipos de linha para
diferentes trabalhos artísticos.

Use linha de bordar ou fio dental, em vez de barbante.

TERCEIRA ETAPA - A fábrica de papelTERCEIRA ETAPA - A fábrica de papelTERCEIRA ETAPA - A fábrica de papelTERCEIRA ETAPA - A fábrica de papelTERCEIRA ETAPA - A fábrica de papel

Muitas crianças mais velhas estarão prontas para cortar papel
assim que tiverem dominado a habilidade de cortar massa de
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modelar e barbante. Aí, poderão experimentar a libertade e as maravilhas
de cortar com uma tesoura.

Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Tesouras plásticas para pré-escola afiadas (de boa marca)
ou tesoura de boa qualidade para mãos pequenas, papel grosso, de diversas

cores e texturas, caixa de papelão ou caixa vazia de lenço de papel.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Corte tiras de papel grosso, de cerca de 5 cm x 15 cm. Use diversas
texturas e cores, se possível.

Coloque as tiras em uma caixa.

Ponha a caixa de tiras e a tesoura sobre uma mesa baixa.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Sente-se à mesa de trabalho, em uma cadeira baixa (faça com que
as crianças estejam sentadas nas cadeiras enquanto trabalham com

tesouras).

Corte tiras de papel com a tesoura.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: inicialmente, o adulto pode segurar as tiras de papel esticadas,
enquanto as crianças cortam-nas ao meio. A seguir, a criança pode

experimentar cortá-las por conta própria.

Corte as tiras em pedaços menores, quadrados, ou mesmo pedaços
curvos.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Supervisione cuidadosamente as crianças com as tesouras. Elas
adoram demonstrar que sabem cortar cabelos, roupas, toalhas e
papel-toalha na primeira chance que tiverem.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Fixe pedaços grandes de papel à borda de uma caixa de papelão
para que as crianças cortem por conta própria.

Fixe uma tira comprida à mesa, fazendo ondas e prendendo cada
parte à mesa. Corte cada pedaço e guarde as sobras para outros
trabalhos.
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As grandesAs grandesAs grandesAs grandesAs grandes
impressõesimpressõesimpressõesimpressõesimpressões

A gravura é um método prático, com base em um
conceito prático: pressione um desenho colorido e

veja a impressão sobre o papel.

Aperte aqui, aperte ali, é tudo o que
 precisam saber!

As crianças gostam, principalmente, de usar suas
mãos e seus pés para fazer gravuras.

As crianças gostam do barulho tanto quanto das
cores e do desenho! Bata, amasse,

mexa, role e arraste!

Assim como acontece com todas as experiências
artísticas para as crianças, o processo de gravar

é que provocará seu entusiasmo, mais do que
qualquer produto acabado.
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Gravuras cheias de detalhesGravuras cheias de detalhesGravuras cheias de detalhesGravuras cheias de detalhesGravuras cheias de detalhes
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Instrumentos para gravar, bandejas, papel grande de vários

tipos, folhas de papel-toalha molhadas, bandeja de isopor de legumes, tinta
de cores diferentes e fita adesiva.

Instrumentos para gravar:Instrumentos para gravar:Instrumentos para gravar:Instrumentos para gravar:Instrumentos para gravar:

•  barbante - bolas de folha de alumínio;
•  bolas de massa de modelar;
•  borrachas de apagar grandes;
•  brinquedos - carretéis de linha;
•  carros de brinquedos - copos plásticos;
•  cortadores de brinquedo - escovas de cabelo;
•  escumadeira - esmagador de batatas;
•  espanadores de pó - espinhos de pinheiro;
•  esponjas - galhos de pinheiro - rolhas;
•  hastes de algodão - matadores de mosca ;
•  meias cheias de areia - palmilhas - rolos de massa;
•  sabugos de milho - solas de sapato - trapos.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Escolha alguns instrumentos para gravar e coloque-os em bandejas.

Abra uma folha grande de papel sobre a mesa.

Faça um carimbo para a gravura dobrando alguns quadrados de
papel-toalha e molhando-os em uma torneira. Coloque-os em uma
bandeja de isopor e jogue tinta sobre eles, formando uma poça de
cor. Repita a operação para cada cor de tinta, em cada bandeja.

Deixe bandejas de tinta próximas aos instrumentos de gravura.
Coloque um laço de fita adesiva sob cada bandeja para firmá-la.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Mergulhe um dos instrumentos de gravura na tinta (na bandeja de
isopor) e pressione-o contra o papel para gravar.

Algumas ideias e técnicas:Algumas ideias e técnicas:Algumas ideias e técnicas:Algumas ideias e técnicas:Algumas ideias e técnicas:

Mergulhe um mata-moscas, uma escumadeira ou um espinho de
pinheiro em tinta, e bata-os no papel.
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Passe um rolo de massa na tinta e role-o sobre o papel para fazer um
padrão em ziguezague.

Mergulhe carretéis de linha, cortadores de biscoitos ou um esmagador
de batatas em tinta, e aperte-os sobre o papel.

Ponha uma porção de tinta no centro do papel e pressione-a com um
garfo, uma escova de cabelo ou um pente e, a seguir, aperte sobre o papel.

Grude pedaços de palmilhas em um rolo de massa, passe-o na tinta e,
depois, no papel.

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Não se surpreenda se as crianças arrastarem e rasparem os
instrumentos sobre o papel para ver o que a tinta produz, e acabarem
rasgando-o. Elas estão explorando o comportamento dos instrumentos
e da tinta, uma experiência que já deve ser esperada.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Faça gravuras sobre uma camiseta com instrumentos e mãos
mergulhados em tinta de tecido (antes, coloque uma camada de jornal
dentro da camiseta para que a tinta não passe para o outro lado). Deixe
que a camiseta seque completamente durante a noite.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: a tinta de tecido é permanente, de forma que você deve
proteger roupas, superfícies próximas e as próprias crianças.

Corte pedaços de esponjas secas em quaisquer formatos e
utilize-os para gravar. Para ser mais divertido, hidrate-os novamente
em uma tigela de água antes de fazer as gravuras.

Gravuras com asGravuras com asGravuras com asGravuras com asGravuras com as
pontas dos dedospontas dos dedospontas dos dedospontas dos dedospontas dos dedos

Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Quadrados de papel-toalha branco, água, corante de
comida, colher de sopa, pratos rasos, planos e pesados.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Espalhe pedaços de papel-toalha branco sobre uma mesa
coberta com jornal.
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Coloque cerca de 15 ml de água (cerca de uma colhar de sopa) em
cada prato, acrescente quatro gotas de corante de comida em cada um,
para fazer os "tingimentos".  Deixe os pratos próximos às toalhas de papel.
Pratos rasos pesados funcionam melhor, pois não viram com facilidade.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Coloque as pontas dos dedos nos corantes e toque o papel-toalha para
fazer marcas coloridas, trabalhando aleatoriamente ou fazendo padrões.
A cor é absorvida rapidamente pelo papel-toalha.

A gravura irá secar rapidamente.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

É recomendado vestir roupas velhas, próprias para arte, nesse
trabalho, pois as crianças costumam limpar os dedos nelas.

O corante de comida poderá manchar as mãos, mas sairá em
alguns dias, com higiene normal.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Experimente usar uma haste de algodão, em vez dos dedos, para
mergulhar e tingir.

Surpresa! Olhe o jornal debaixo da toalha de papel para ver obras de
arte "secundárias".

Pressione as pontas dos dedos ou os polegares sobre um carimbo
molhado em tinta e, depois, sobre o papel.

Faça gravuras com os dedos sobre
fraldas descartáveis para obter um
visual semelhante ao de camisetas
amarradas e tingidas.
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A dança de pintar sentadoA dança de pintar sentadoA dança de pintar sentadoA dança de pintar sentadoA dança de pintar sentado
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Papel de embrulho ou kraft (0,5 m X 1 m ou qualquer tamanho

conveniente), fita adesiva, cadeiras adequadas para crianças, forma ou
bacia de água e sabão, toalhas velhas, botas de chuva ou sapatos velhos.

Obs.: As crianças devem ficar de pés descalços.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Com fita adesiva, fixe uma folha de papel embaixo de uma cadeira
adequada para crianças.

Coloque cerca de 240 ml de tinta em uma forma ou bacia, que ficará
perto da cadeira.

Ponha toalhas velhas em uma bacia de água com sabão, próximo à
cadeira.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Peça à criança que sente na cadeira e coloque a bacia de tinta sobre
o papel, para que ela possa molhar seus pés na tinta. A seguir, remova a
bacia.

Ponha uma música alegre para tocar.

Sentada, a criança aperta e dança com os pés sobre o papel até
que a tinta pare de deixar marcas. Se desejar, ela pode molhar os pés
novamente e trocar o papel.

Quando a criança tiver terminado, limpe seus pés com uma toalha
velha e seca. Depois, ajude-a a
colocar os pés na bacia de água
com sabão e seque-os com uma

toalha (pode ser necessário
limpar mais).

Dica:Dica:Dica:Dica:Dica:

Algumas crianças
não querem sujar os pés ou

as mãos. Ofereça outras
possibilidades, tais como cobrir
os pés com meias ou botas velhas.
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Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Caminhar sobre uma folha de papel longo, fazendo gravuras de
pegadas, é muito divertido. Você pode pintar a sola dos pés das crianças
com um pincel (ah, sim, faz cócegas) ou elas podem molhar os pés em
bacias de tinta e, a seguir, caminhar com a ajuda de adultos em uma folha de
papel longa. Caminhar de costas também é divertido. Deixe uma bacia de
água com sabão e toalhas velhas no final do papel, para a limpeza fácil.

Rodas rápidasRodas rápidasRodas rápidasRodas rápidasRodas rápidas
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Papel grande, guache, forma ou bandeja, carros e

caminhões de brinquedo, com rodas de texturas e tamanhos diferentes
(obs.: qualquer brinquedo com rodas servirá - pequenos aviões, carros
ou vagões. Você pode guardá-los para serem uma ferramenta de
pintura e apenas enxaguar, ou deixá-los em água com sabão durante a
noite para remover toda tinta).

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque um pedaço de papel grande próximo à borda da mesa para
que as crianças possam alcançá-la com facilidade.

Deixe os veículos no canto superior do papel, e a bandeja ao lado.

Espalhe uma camada fina de tinta sobre a bandeja.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Role as rodas do carro (ou outro brinquedo com rodas) na tinta. A
seguir, "dirija-o" sobre o papel,
observando as marcas
diferentes que ele faz.

Faça marcas com
brinquedos de rodas
diferentes e com várias cores
de tinta.
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Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Os brinquedos podem ser enxaguados e lavados e, depois, colocados
na caixa de brinquedos. Se você reservar brinquedos velhos para atividades

artísticas, reduzirá em muito as necessidades de limpeza.

Cubra a mesa toda com papel ou faça a atividade na rua, no pátio ou em
uma pracinha.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Para cores múltiplas de tinta, ofereça quatro bandejas pequenas,
cada uma com uma cor diferente. Coloque um carro em cada bandeja.
Cada um deles acabará passando por todas as bandejas, misturando as
cores de várias formas.

Com fita adesiva, fixe a caneta hidrocor sobre um carro de
brinquedo, deixando que sua ponta toque o papel. Empurre o carrinho
sobre o papel, desenhando linhas coloridas.

Trilha pontilhadaTrilha pontilhadaTrilha pontilhadaTrilha pontilhadaTrilha pontilhada
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Caixa de papelão rasa (lados de 8 cm de altura), bacia ou

forma, papel, tigelas pequenas e pesadas, guache, colheres e bolas de
tênis com relevo.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Forre o fundo de uma caixa rasa com papel.

Encha tigelas com cores diferentes de guache e coloque-as
sobre a mesa.

Ponha bolas de tênis em cada tigela de tinta, com a ajuda de
crianças.

Com uma colher, retire a bola coberta de tinta da tigela e jogue-as
na caixa, com a ajuda da criança.

Comece com uma bola na caixa. Mais tarde, poderão ser
acrescentadas duas ou mais bolas.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Incline e agite a caixa para rolar as bolas e ver as trilhas de tinta
que ela fazem sobre o papel.
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Acrescente bolas de cores e texturas diferentes, e role-as da mesma
forma.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças adoram rolar as bolas na tinta com uma colher. Elas podem
usar suas mãos para transferir as bolas molhadas para a caixa. Deixe que
experimentem.

As crianças pequenas são eufóricas, e, às vezes, as bolas escapam.
Considere isso como parte da diversão.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Usando qualquer objeto redondo, você pode fazer esse trabalho
em uma pequena piscina de criança, ou na banheira, em vez de usar
uma caixa. Na piscina, o divertido é que as crianças podem trabalhar
juntas para sacudir a piscina e fazer os objetos rolarem na tinta.

Forre o fundo da caixa com uma folha de alumínio ou papel vegetal,
em vez de usar papel comum.

Repita essa atividade em qualquer recipiente forrado com papel, tal
como uma lata de café com a tampa fechada, um tubo de batatas fritas,
um tubo de bola de tênis com a tampa, uma forma de bolo redonda ou
uma bacia.

As gravuras de bolhas fáceisAs gravuras de bolhas fáceisAs gravuras de bolhas fáceisAs gravuras de bolhas fáceisAs gravuras de bolhas fáceis
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Folha grande de papel branco, fita adesiva, corante

de comida, colheres de chá e frasco pequeno de bolha de sabão,
com haste para assoprar.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Com fita adesiva, fixe a folha de papel grande em uma mesa, um
muro, uma cerca ou porta de garagem, na altura da criança.

Misture entre ½ e uma colher de chá de corante de comida em cada
frasco. Faça um para cada criança.

Dê, a cada criança, um frasco de sabão aberto. Ajude-as a
encontrar a haste.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Fique bem próximo do papel branco e faça bolhas, tentando dirigi-las
para o papel.

Pac! Ploc! Quando as folhas coloridas atingem o papel, estouram e
formam padrões de cor circulares.

Experimente com outra folha de papel, ou vire a primeira e cubra o outro
lado com desenhos de bolha.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: as hastes ficam muito escorregadias com sabão.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Mergulhe e segure a haste para as crianças, se elas não
conseguirem fazê-lo sozinhas. As lojas de brinquedos, de artigos
escolares e muitas outras casas de artigos baratos oferecem frascos
de fácil utilização pelas crianças, à prova de derramamentos.

Faça um sabão concentrado com detergente líquido e um pouco de
água, mas tenha em mente que poderá arder um pouco se as bolhas

atingirem o rosto das crianças.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Versão para dentro de casa: faça bolhas em uma única folha de
papel molhado sobre uma mesa.

Potes de iogurte com tampa dão excelentes instrumentos para
soprar bolhas. Faça dois furos na tampa, insira um canudo através de
um deles e deixe o outro aberto. Encha o frasco com uma solução
para bolhas e coloque a tampa de volta. A criança assopra pelo
canudo e as bolhas saem pelo outro buraco, descendo pelos lados
do frasco.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: faça um pequeno furo próximo à parte superior do canudo
para que as crianças possam assoprar, mas não aspirar.

Receitas de bolhasReceitas de bolhasReceitas de bolhasReceitas de bolhasReceitas de bolhas

Um montão de bolhasUm montão de bolhasUm montão de bolhasUm montão de bolhasUm montão de bolhas

Aí está uma receita grande, de grupo, que funciona melhor do
que as comerciais.
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Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Dez partes de água, uma parte de detergente líquido neutro,
uma colher de chá (5 ml) de glicerina. Se desejar, substitua a glicerina por
melado e uma colher de sopa de corante de comida.

Misture bem os ingredientes e deixe descansar durante a noite. Coloque
em recipientes ou utilize xícaras, frascos ou tigelas.

Bolhas caseiras fáceisBolhas caseiras fáceisBolhas caseiras fáceisBolhas caseiras fáceisBolhas caseiras fáceis
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: ¼ de xícara (60 ml) de detergente de louça, ½ xícara (120

ml) de água, uma colher de chá (5 ml) de açúcar, corante de comida de
qualquer cor e arame.

Prepare a mistura para bolhas e divida-a em pequenos copos de
papel. Misture uma cor diferente de corante de comida em cada
xícara. Para fazer as hastes para assoprar, faça círculos com a ponta
de pedaços de arame. Use o papel branco para catar as bolhas
coloridas.
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Pintura com jutaPintura com jutaPintura com jutaPintura com jutaPintura com juta
Material:Material:Material:Material:Material: Quadrados com juta com furos grandes, guache, bandeja de

isopor ou forma de bolo, pincel duro (como buchinha) papel e fita adesiva.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Encontre retalhos de juta mais ou menos do tamanho de uma folha de
papel de desenho, ou corte pedaços dessas medidas.

Espalhe guache sobre uma bandeja de isopor ou forma de bolo. Coloque
laços de fita adesiva sob recipientes com tinta e fixe-os à mesa para impedir
derramamentos. Ponha uma ou várias porções de tinta na bandeja.

Deixe um pincel duro próximo à bandeja de tinta.

Coloque um pedaço de papel sobre a mesa, com uma pilha de
reserva próxima.

Posicione o retalho de juta sobre a folha de papel. Fixe-o com fita, se
necessário.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Sobre a juta, jogue diretamente a tinta, deixando que ela passe
através do tecido, chegando ao papel.

Quando as crianças estiverem satisfeitas com a pintura, irão retirar a
juta de cima do papel e encontrar o desenho com texturas (as
crianças poderão necessitar da ajuda de adultos nessa parte).

Repita. Dessa vez, quando terminar de pintar, passe, na juta, um
rolo de massa velho ou um
borrifador para alisar e
pressionar a tinta no papel. A

seguir, retire a juta e veja a
gravura com texturas embaixo.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Fixar o tecido ao papel e à
mesa impede que ele se

mexa, e ajuda as
crianças a produzirem
uma gravura definida.
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Gravura de plástico-bolhaGravura de plástico-bolhaGravura de plástico-bolhaGravura de plástico-bolhaGravura de plástico-bolha
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Jornal, plástico-bolha (25 cm x 30 cm ou maior), fita adesiva,

têmperas, forma rasa, pincel, folhas grandes de papel e esponja molhada.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Cubra uma mesa com jornal, se necessário. A seguir, coloque uma folha
de plástico-bolha sobre a mesa, fixando os cantos.

Ponha uma forma rasa próxima ao plástico-bolha. Coloque várias
porções de cores diferentes de tinta na forma. Deixe um pincel próximo.
Se necessário, coloque laços de fita adesiva embaixo da forma para
que ela não escorregue na mesa.

Tenha à mão uma pilha de papel extra para diversas gravuras.
Certifique-se de que o papel seja maior do que a folha de plástico-
bolha.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pinte diretamente sobre o plástico-bolha com quantas cores quiser.
Quanto mais cores, mais alegre ficará.

Quando o plástico-bolha estiver coberto de cores, pressione uma
folha de papel sobre ele,  e levante-a para obter uma gravura
multicolorida.

Leve a gravura para uma área de secagem e repita o
procedimento com papel novo. Se o plástico ficar confuso, com
cores demais, simplesmente limpe-o com uma esponja
molhada e comece novamente.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Permita que as crianças sintam e explorem o
plástico-bolha antes de querer que pintem nele.
Quem pode resistir a estourar
aquelas pequenas bolinhas
transparentes e macias?
Deixe que as crianças façam
isso e brinquem antes, e a
atividade de pintura será
muito mais tranquila.
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As crianças pequenas costumam ser mais estimuladas pela atividade de
misturar as tintas na forma do que pintar sobre o plástico-bolha.

VariaçõVariaçõVariaçõVariaçõVariações:es:es:es:es:

Experimente fazer gravuras a partir de outros materiais com textura.

Sugestões:Sugestões:Sugestões:Sugestões:Sugestões:

•  capacho - folha de alumínio com rugas;
•  grama - latinha - pedaço de madeira compensada;

•  pedrinhas - retalhos de tecidos - tela de arame.

Experimente fazer gravuras com objetos colados em papelão.

Sugestões:Sugestões:Sugestões:Sugestões:Sugestões:

•  band-aid - barbante - botões;
•  fita adesiva - linha - retalhos de couro - tampas de garrafa.

SupercarimbãoSupercarimbãoSupercarimbãoSupercarimbãoSupercarimbão
Material:Material:Material:Material:Material: Pedaço de madeira plana (de 30 cm x 30 cm), cola branca,

toalhas de papel úmidas, bandeja ou forma grande (maior que o bloco de
madeira), guache e papel largo (papel de embrulho ou kraft).

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Com a ajuda das crianças, recorte formatos e desenhos feitos em
um papelão e cole-os nos lados de um pedaço grande de madeira
plana. Deixe secar até ficar firme e seco.

Coloque as toalhas de papel úmidas em uma bandeja, para fazer
uma almofada de carimbo, e derrame um pouco de guache sobre

elas. É divertido colocar várias cores de tinta em uma almofada. Fazer
mais de uma bandeja de tinta também é legal, mas guarde essa

opção para uma segunda ou terceira experiência. Para a primeira
experiência da criança, uma bandeja é suficiente.

Coloque a bandeja, o bloco e um pedaço muito grande de papel
sobre folhas de jornal, no chão. É bom fixar o papel com fita adesiva,

caso o bloco de madeira grude nele e levante-o do chão.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Pressione o grande bloco de madeira, com o desenho para baixo, sobre
a almofada de tinta e, a seguir, sobre o papel, para fazer uma gravura.
Aperte com as duas mãos e, talvez, até com um joelho. É possível fazer
mais de uma gravura antes de ser necessário colocar mais tinta.

Molhe-o na tinta mais uma vez, e continue fazendo gravuras até que
esteja satisfeito.

A superimpressora rolanteA superimpressora rolanteA superimpressora rolanteA superimpressora rolanteA superimpressora rolante
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Rolo de massa velho, barbante, cola, toalhas de papel

úmidas, guaches, bandeja ou forma grande e papel.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Com a ajuda de crianças, enrole barbante em um rolo de massa
velho. Se necessário, use cola para fixá-lo permanentemente.

Siga os passos indicados no "Supercarimbão"  para a tinta e a
preparação do papel.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Passe um rolo de massa na tinta da bandeja.

A seguir, role-o sobre o papel, observando como o barbante deixa
marcas e gravuras onduladas.

Um rolo de papel bem comprido torna essa experiência muito
mais divertida.
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Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Experimente grudar outros materiais no bloco de madeira ou no rolo de
massa, os quais irão deixar gravuras interessantes, tais como:

•  band-aids - fita grossa - formatos recortados de câmaras de pneu;
•  formatos recortados em papel adesivo - formatos recortados em papelão;

•  palmilhas de sapatos recortados - retalhos de feltro e outros tecidos.
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Muita diversãoMuita diversãoMuita diversãoMuita diversãoMuita diversão
para crianças depara crianças depara crianças depara crianças depara crianças de

0 a 2 anos de idade0 a 2 anos de idade0 a 2 anos de idade0 a 2 anos de idade0 a 2 anos de idade
Fazer produtos artísticos com crianças

pequenas irá proporcionar
oportunidades para interagir com elas e
produzir acessórios para arte, objetos e

experiências artísticas úteis.

Sem necessidade de muito tempo e
esforço, a construção desses objetos

artísticos dará às crianças a
possibilidade da descoberta criativa e

da exploração.
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Cavalete de mesaCavalete de mesaCavalete de mesaCavalete de mesaCavalete de mesa
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Caixa de papelão duro, faca de serra para cortar a caixa (a

ser usado somente por adultos), fita adesiva, barbante, giz de cera, canetas
hidrocores, grampos, tais como clipes de papel grandes ou prendedores de
metal, papel.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Cavalete de papelão - com uma faca de serra, corte as partes de
cima e de baixo de uma caixa de papelão duro (somente adultos devem
fazer isso). Corte fora um ou mais lados, para que o pedaço restante
possa ser dobrado em um triângulo tridimensional e possa ser fechado
com fita. O cavalete será mais forte se o tubo for formado por um
pedaço único de papelão, com todos os lados do mesmo tamanho.
Tente cortá-lo aproveitando marcas já existentes no papelão, o que irá
torná-lo mais forte.

Instalação fácil - coloque um dos lados do cavalete sobre uma mesa
baixa, com o lado da fita para cima, para que o barbante ou o papel
possa ser facilmente preso em cada lado. Fixe a parte de baixo à mesa,
com fita, para que não escorregue.

Instalação dos instrumentos para desenho - fixe o material de desenho,
como canetas hidrocores,ao cavalete, com pedaços longos de
barbante. Enrole fita adesiva com firmeza em torno de uma caneta
hidrocor ou de um giz de cera, prendendo a ponta do barbante. Fixe a
outra ponta na parte de cima do cavalete, certificando-se de que o
barbante seja longo o suficiente para que se possa desenhar com
facilidade na parte da frente do cavalete. Pode-se furar o giz de cera
em uma das pontas para que o barbante possa ser amarrado
firmemente em torno do furo (é melhor fixar os materiais de desenho ao
cavalete para que a criança não saia por aí com eles, desenhando na
parede).

Instalação do papel no cavalete - se você estiver utilizando um
pedaço de papel de cada vez, coloque-o, com fita isolante, na frente do
cavalete. Para colocar várias folhas ao mesmo tempo, utilize clipes
fortes e prendedores de roupa com mola na parte de cima ou nos
lados. Pode-se colocar papel extra no interior do cavalete para
facilitar o acesso.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Segure o giz de cera ou a caneta hidrocor em uma das pontas do
barbante e rabisque e desenhe sobre o papel.

Quando tiver terminado, retire o papel e coloque uma folha nova (é
necessário a ajuda de adultos).

Faça isso quantas vezes quiser. Para economizar papel, desenhe em
ambos os lados da folha.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças desenham com entusiasmo em superfícies verticais,
razão pela qual elas rabiscam em paredes em uma determinada época
de sua infância. Desenhar em posição vertical neste cavalete é natural
para crianças pequenas, e facilita que elas vejam seus rabiscos.

Fixar o cavalete à mesa e usar pedaços curtos de barbante para
prender giz de cera diminui as possibilidades de que os materiais de desenho

"se percam" por meio de suas mãozinhas. O barbante deve ser do
comprimento certo para alcançar todas as áreas do papel sobre o cavalete.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Cavalete de parede: com fita isolante, fixe um pedaço grande de
papel de embrulho na parede. Prenda canetas hidrocores ou giz de cera

a uma das pontas de um pedaço de barbante, e a outra no meio do
papel. Certifique-se de que o barbante não alcance nenhuma área

exposta de paredes, em que não se deva rabiscar.

Mude o lugar do cavalete para que as crianças possam
experimentar trabalhar nele sentadas ou em pé.

Corte as partes de cima, de baixo e um dos lados estreitos de uma
caixa de flocos de cereais. As crianças desenham ou fazem
gravuras na área "parda" interna da caixa, que ficará de pé para

expor a arte.
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Cavalete de pinturaCavalete de pinturaCavalete de pinturaCavalete de pinturaCavalete de pintura
com  caixa de pizzacom  caixa de pizzacom  caixa de pizzacom  caixa de pizzacom  caixa de pizza

Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Caixa de pizza grande, fita adesiva, caixa de leite vazia,
tesoura, copos de plástico, caneta hidrocor, areia, jornal, papel branco ou
papel-jornal grande, guaches e pincéis.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Monte o cavalete - abra a caixa e fixe as suas extremidades a uma
mesa, com fita isolante, de forma que a "dobra" fique virada para cima e
os dois lados se tornem as áreas de pintura inclinadas. Se a mesa for
pequena, centralize a caixa no meio para que as crianças possam
alcançar o cavalete de ambos os lados. Fixe bem as extremidades
inferiores à mesa. As crianças geralmente gostam de ficar em pé
enquanto pintam, de forma que você deve colocar o cavalete a uma
altura adequada.

Elabore um recipiente duplo para a tinta. Faça buracos em uma caixa
de leite para encaixar copos de plástico. Vire um copo plástico de
cabeça para baixo no lado longo da caixa de leite, risque em torno dele
duas vezes para fazer dois círculos localizados lado a lado. Utilize uma
tesoura afiada para recortar as duas formas circulares (somente
adultos). Pressione os copos verticalmente para dentro dos fundos.
Eles devem ser de altura suficiente para que as bordas fiquem para
fora da caixa de leite. Para impedir que a caixa escorregue, encha-a
de areia até a metade, e feche os furos.

Espalhe o jornal embaixo da mesa e na frente do cavalete.

Com fita adesiva, fixe uma folha grande de papel na frente ou
atrás do cavalete de caixa de pizza.

Encha cada copo com tinta até a metade, e coloque o suporte
próximo ao cavalete.

Ponha um pincel em cada copo e prepare-se para que as crianças
misturem cores e pincéis.

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Mergulhe um pincel em tinta e pincele sobre o papel preso no
cavalete.
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Continue pintando, mergulhando pincéis em cores diferentes e
observando como as cores se misturam sobre o papel. Pinte até estar

satisfeito.

Quando estiver pronto, ajude a criança a remover a pintura úmida e
leve-a para uma área de secagem. Prepare novas folhas de papel e faça

tantas pinturas quantas o interesse permitir.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Este cavalete não é tão resistente quanto o cavalete de mesa para
desenho, mas funciona bem porque a pintura exige menos pressão do
que o desenho.

Outros recipientes que podem servir para guardar várias cores de
tinta são formas com compartimentos, caixas de ovos de isopor, potes
de iogurte ou formas de gelo.

Para facilitar a armazenagem, o cavalete é desmontável.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Pintura em espaço negativo: recorte um círculo ou um triângulo grande
de papel colorido e cole-o sobre a outra cor de papel. Observe como a
criança escolhe pintar dentro, fora ou por cima da forma.

Preserve os trabalhos das crianças, enrolando-os e colocando-os
em tubos internos de papel-toalha ou papel de embrulho.

Varie o tamanho, a cor e o formato dos papéis.
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Suporte de canetas para criançasSuporte de canetas para criançasSuporte de canetas para criançasSuporte de canetas para criançasSuporte de canetas para crianças
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Colher velha ou bastão para mexer tinta, gesso calcinado,

xícara para medir, água, balde ou tigela velhos, forma de metal velha,
pacote de canetas hidrocores grossas e laváveis.

Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:

Com a ajuda da criança, use uma colher velha ou um bastão de mexer
tinta para misturar cerca de três a cinco xícaras de gesso calcinado com
a água em um balde ou uma tigela velhos, até que tenha a consistência
de um creme grosso. Espalhe a mistura no fundo de uma forma velha de
metal até cerca de cinco centímetros de profundidade. A forma será
parte permanente da base.

Importante:Importante:Importante:Importante:Importante: não deixe o excesso de gesso ir pelo ralo, pois poderá
causar um sério entupimento. Quando estiver seco, coloque as
migalhas no lixo ou jogue-as no jardim.

Enfie as tampas das canetas, até a metade, no gesso úmido, de forma
organizada, com as aberturas para cima.

Quando secar (a secagem é rápida), as tampas estarão presas
permanentemente ao gesso.

Recoloque as canetas nas tampas, com a parte da base para cima,
como velas de aniversário.

As crianças utilizam as canetas de acordo com a necessidade e
devolvem-nas quando terminarem, às vezes colocando na tampa
certa e, às vezes, misturando as cores.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As canetas hidrocores laváveis, com tinta solúvel em água e
pontas largas, funcionam melhor para as crianças. Embora as marcas
desses materiais costumem sair na lavagem, mesmo os laváveis podem
manchar tecidos, especialmente os brancos. Para eliminar essa
preocupação, é bom vestir roupas velhas, próprias para atividades
artísticas.

As crianças adoram desenhar em suas mãos, seus rostos e seus
corpos. Embora as marcas sejam difíceis de lavar, elas
desaparecem em alguns dias com a higiene regular.
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Crianças pequenas gostam de colocar as tampas das canetas na boca
e chupá-las como uma mamadeira; então, fique de olho para evitar lábios

ou dentes manchados.

Você deve usar apenas canetas que indiquem ser não-tóxicas. A maioria
das permanentes é tóxica.

Miniquadro brancoMiniquadro brancoMiniquadro brancoMiniquadro brancoMiniquadro branco
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Fórmica branca, fita larga resistente, canetas

hidrocores laváveis e uma meia velha.

Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:

Compre um pedaço de fórmica
branca em uma ferragem ou em

uma madeireira local.
Geralmente ela é vendida

em folhas grandes, mas a
maioria das lojas aceita
cortar em qualquer tamanho
que você prefira. Quadrados
de 60cm de lado irão servir.

Antes de usaá-las, cubra
as bordas com fita larga.
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As crianças desenham no quadro com canetas hidrocores laváveis e
apagam o desenho com uma meia velha.

As crianças também gostam de borrifar água no quadro e limpá-lo com
uma fralda macia, uma toalha velha ou uma meia velha enfiada em uma das
mãos.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: esse tipo de quadro é versátil. Use-o sobre cavaletes de pintura,
coloque-o sobre a mesa da criança ou prenda-o na parede com
parafusos.

Miniquadro pretoMiniquadro pretoMiniquadro pretoMiniquadro pretoMiniquadro preto
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Spray de tinta preta fosca (a ser usado somente por

adultos), papelão ou outro material duro, tesoura resistente, giz de lousa
e uma meia velha.

Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:Preparação e processo:

Compre a tinta em uma madeireira ou uma ferragem local.

Esse tipo de tinta pode ser utilizada em muitas superfícies diferentes, de
papelão a madeira. Recorte papelão grosso ou folha de fórmica, com o
lado liso, em uma placa de cerca de 45 cm x 60 cm (ou qualquer
tamanho que preferir).

Aplique a primeira camada de tinta e deixe secar. Repita o processo
de pintura e secagem fazendo cerca de três camadas, para obter
melhores resultados.

Antes de usar, "amacie" o quadro preto, cobrindo completamente
toda a extensão com giz e depois apagando. Agora, o quadro está
pronto para que as crianças usem giz comum e uma meia velha
como apagador.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: As crianças também acham divertido pintar com água no
quadro preto. Ou, ainda, você poderá deixar a meia e o giz dentro de
um estojo escolar para lápis, com zíper, preso ao quadro.

Variações:Variações:Variações:Variações:Variações:

Adesivo plástico (papel contact) também é vendido com uma
superfície áspera e pode ser utilizado para cobrir caixas de papelão,
placas de madeira e outras superfícies. Cubra uma mesa ou uma
parede inteira.
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Faça quadros pretos de papelão em qualquer formato que imaginar.
Para um produto mais duradouro, forre o quadro com cartolina para

reforçá-lo e cubra as bordas com fita de tecido larga e colorida.

Balde de bolhasBalde de bolhasBalde de bolhasBalde de bolhasBalde de bolhas
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Uma colher de sopa (15 ml) de detergente líquido, balde ou

bacia grande, água (morna), duas toalhas velhas, uma colher de sopa
(15 ml) de corante de comida, esponjas e tesouras.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Coloque detergente no fundo do balde.

Encha o balde, até a metade, com água. Deixe a água espirrar
diretamente da torneira ou mangueira no balde, para criar a maior
quantidade de cores possível (e, ao mesmo tempo ouvir sons

maravilhosos). Segure o polegar na ponta da mangueira para
aumentar a pressão do jato, obtendo mais bolhas.

Abra uma toalha velha no chão e coloque o balde sobre ela. Para
impedir que escorregue, a toalha deve ser grande o suficiente para
que uma criança fique em pé, no caso de a água transbordar.

Pingue corante de comida de uma cor sobre as bolhas, com a
ajuda da criança.

Corte esponjas de cozinha novas pela metade (somente adultos
devem fazer isso).
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Com as mãos, misture a cor nas bolhas.

Acrescente mais gotas de corante de comida de uma outra cor para
que as crianças possam ver como as bolhas se transformam.

Use as esponjas para absorver e espremer a água colorida.

Ponha outra cor diretamente na esponja e mergulhe-a no balde.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

As crianças adoram explorar o balde de bolhas ao ar livre. Algumas
irão limpar, com as esponjas, tudo que esteja à vista (carrinhos,
bonecas, cadeiras, brinquedos, paredes, braços e pernas). Essa é,
portanto, uma experiência que as ajuda a aprender como limpar.

Mantenha um balde de água com sabão, sem cor, mas cheio de
bolhas, à mão para que as crianças lavem as mãos a qualquer
momento.  As crianças dessa idade gostam tanto de se lavar que
algumas passam o tempo todo apenas brincando com as bolhas.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Lave as bonecas ou os brinquedos que estiverem à mão em uma
banheira cheia de água e bolhas. Lave as roupas das bonecas e
pendure-as com prendedores de roupa em um varal, na altura da
criança.
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A mistura das garrafas coloridasA mistura das garrafas coloridasA mistura das garrafas coloridasA mistura das garrafas coloridasA mistura das garrafas coloridas
Material:Material:Material:Material:Material: Três garrafas de plástico transparente, água, uma colher de

chá (5 ml) de purpurina, óleo vegetal, cola branca, frasco grande, corante
de comida (vermelho, azul, amarelo) e fita adesiva.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Encha três garrafas vazias com líquidos diferentes, deixando um
pequeno espaço vazio. Encha a primeira com água (e purpurina, se

quiser), uma com metade de água e metade de óleo, e a outra com uma
a duas xícaras (240 ml a 480 ml) de cola branca diluída em água.
Coloque três gotas de uma cor de corante de comida em cada garrafa.

Feche bem as tampas. Passe fita adesiva em torno do gargalo para
que as crianças não tentem abrir as garrafas (embora se saiba que elas
tentarão).

Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

A exploração básica:

Explore a forma como as cores se misturam nos líquidos em
velocidades diferentes e de maneiras distintas.

Agite, mexa, role e explore as garrafas de várias formas.

Mantenha as garrafas à mão para que as crianças brinquem. Seu
interesse provavelmente irá durar por vários dias.

Mais descobertas:Mais descobertas:Mais descobertas:Mais descobertas:Mais descobertas:

Destampe as garrafas e acrescente três gotas de outra cor em
cada uma. Faça uma vermelha e azul, uma vermelha e amarela, e a
outra amarela e vermelha, para criar três cores novas na garrafa.

Tampe-as e sele-as novamente.

Role, agite e vire as garrafas para ver as cores se misturando como
antes.

Obs.:Obs.:Obs.:Obs.:Obs.: veja como as cores se misturam lentamente na cola (leva
várias horas, mas é interessante de observar).

Quando terminar de observar, coloque as garrafas na janela e
curta a luz do sol passando através delas. A purpurina também irá
brilhar mais.
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Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Coloque confete, raspas de giz de cera, bolas de gude ou quaisquer
outros objetos nas garrafas cheias de líquido. Coloque, preferencialmente,
coisas pequenas (mas pesadas) ou brilhantes, pois são melhores. Feche
bem.

Faça experiências com outros líquidos em garrafas, como metade de
água e metade de amido de milho; acrescente cores também. Encha
apenas a metade de uma garrafa com partes iguais de xampu
transparente e de condicionador opaco para ver a formação de
camadas. Feche-as bem.

Tubo colorido de verãoTubo colorido de verãoTubo colorido de verãoTubo colorido de verãoTubo colorido de verão
Materiais:Materiais:Materiais:Materiais:Materiais: Dois funis plásticos com uma mangueira de ½ polegada

de diâmetro, fita de tecido ou adesiva de 0,5 m a 1 m de comprimento
(opcional), corante de comida, copos de plásticos pequenos e
vasilhas.

Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):Preparação (adulto):

Leve os dois funis a uma loja de aquário ou jardinagem para
encontrar um tubo de plástico que lhes sirva bem.

Quando estiver pronto, leve tudo para o pátio, onde a mangueira
está conectada na torneira.

Insira o tubo plástico em ambos os funis. Se preferir, fixe-o com fita
adesiva, ou deixe-o apenas encaixado.

Ajude as crianças a misturarem o corante de comida e água nos
copos.
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Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):Processo (criança):

Coloque um pouco de água dos copos nos funis. A água colorida irá
escorrer pelo tubo, e as crianças poderão vê-la se movimentando para um

lado e para outro.

Acrescente uma cor diferente de água e veja ambas se misturarem.

O tubo poderá ser esvaziado a qualquer momento, e a mistura de cores
recomeçará.

Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:Dicas:

Os funis e o tubo devem ser bem ajustados.

As crianças irão se molhar, mas o corante de comida na grama não
é problema.

Variação:Variação:Variação:Variação:Variação:

Experimente colocar solução para bolhas nos copos ou nas vasilhas
de água colorida. Observe como a água com bolhas reage ao tubo.

Uma versão maior e mais complicada do conjunto de tubos, funis e
água colorida pode ser elaborada de qualquer forma que se possa
imaginar. Para manter a estrutura de conexão dos tubos

permanentemente instalada, use braçadeiras para firmar os funis a uma
base ou cerca de arame.
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MóbilesMóbilesMóbilesMóbilesMóbiles
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Móbile de papel laminadoMóbile de papel laminadoMóbile de papel laminadoMóbile de papel laminadoMóbile de papel laminado
Material: Material: Material: Material: Material: Papel-cartão, papel laminado dourado e prateado, linha

grossa, agulha, cola e tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Faça um anel, cortando e colando uma tira estreita de
papel-cartão. Corte círculos de papel laminado dourado e prateado. Cole
sempre um círculo sobre o outro, de modo a ficar brilhante dos dois lados.
Enfie um fio de linha bem comprido na agulha e dê um nó na ponta. Faça
várias fileiras de círculos, prendendo cada uma num fio de linha, com a
agulha. Você pode variar as cores e o número de círculos de cada fio,
mas deve conservar sempre a distância entre os círculos. Deixe sobrar
sempre um pedaço grande de linha, que servirá para prender cada
fileira ao anel de papel-cartão. Esse móbile, pendurado ao redor de
uma lâmpada, dará um efeito muito luminoso.
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Móbile de isoporMóbile de isoporMóbile de isoporMóbile de isoporMóbile de isopor
Material: Material: Material: Material: Material: Isopor, serrinha de isopor ou uma faca (pequena) de serra,

canetas hidrográficas ou tinta guache, cordão ou fio de náilon e arame.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte, no isopor,as formas que você quer usar no móbile.
Para cortar, use uma serrinha especial ou uma faca de cozinha, que você

pode ir mergulhando de vez em quando na água quente. Pinte, com cores
vivas, as formas que você cortou. Amarre cada peça com um fio de

náilon. Faça uma armação como a da figura abaixo. Use pedaços de
arame grosso. O fio do centro deve ser o mais comprido. Amarre o fio de
cada figura na armação.
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Móbile de cobraMóbile de cobraMóbile de cobraMóbile de cobraMóbile de cobra
Material: Material: Material: Material: Material: Papel-cartão, canetas hidrográficas, duas varetas de

madeira, linha grossa, agulha, papel laminado, compasso, lápis e tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Trace, com o compasso, uma espiral, formando seis
círculos no papel-cartão. Recorte a espiral, começando pelo centro, para
formar a cobra. Pinte a cobra com as canetas coloridas e enfeite-o
colando papel laminado. Amarre as duas varetas pelo meio, deixando um
fio comprido para pendurar. Para prender a cobra, enfie linha na agulha,
dando um nó na ponta. Passe a agulha pelo centro da cabeça.
Complete o móbile recortando outras cobras de papel-cartão. Pendure
as cobras, uma em cada ponta das varetas. Para que o móbile fique
colorido, pinte as cobras em cores e formas diferentes.
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Móbile de fantasminhasMóbile de fantasminhasMóbile de fantasminhasMóbile de fantasminhasMóbile de fantasminhas
Material: Material: Material: Material: Material: Tecido branco, duas varetas, linha grossa, caneta hidrográfica

preta, jornal, agulha e tesoura.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Corte cinco quadrados iguais de um tecido branco e leve.
Faça cinco bolinhas de jornal. Amarre as bolinhas no meio de cada um dos

quadrados. Usando a caneta preta, desenhe uma carinha diferente para
cada um dos fantasminhas. Enfie, na agulha, um fio de linha comprido e

passe-o pelo centro da cabeça dos fantasmas. Prenda as duas varetas
em forma de cruz. Amarre um fantasma em cada ponta e um no centro.
Pendure os móbiles e não se assuste com seus fantasminhas divertidos...
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Móbile de clipesMóbile de clipesMóbile de clipesMóbile de clipesMóbile de clipes
Material: Material: Material: Material: Material: Pedaços de E.V.A. coloridos, palitos de churrasco, cordão,

clipes e tesoura.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte estrelas nos pedaços de E.V.A.. Faça cordões com os
clipes e prenda-os nos palitos de churrasco. Enfeite as pontas com as
estrelas coloridas.
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Móbile de tubarãoMóbile de tubarãoMóbile de tubarãoMóbile de tubarãoMóbile de tubarão
Material: Material: Material: Material: Material: Pedaços de E.V.A. coloridos, palitos de churrasco, cordão,

canetas hidrográficas, tesoura e furador.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte tubarões nos pedaços de E.V.A.. Fure-os e amarre-os
com cordão. Prenda-os com cordão nos palitos de churrasco. O seu móbile

está pronto!



157
com o PIM

Móbile ovelha de pipocaMóbile ovelha de pipocaMóbile ovelha de pipocaMóbile ovelha de pipocaMóbile ovelha de pipoca
Material: Material: Material: Material: Material: Cartolina, pipoca estourada, cola quente, lápis, olho

articulado, tesoura sem ponta, 10 cm de fita da cor desejada.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Faça um molde da ovelha na cartolina e recorte-o. Fixe as
pipocas aplicando cola quente, cole o olho articulado, a fita e a orelha.
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DobradurasDobradurasDobradurasDobradurasDobraduras
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Dobro, dobro sem parar:
Um retângulo, um quadrado
E num passe de mágica
Mil coisas posso inventar

Muitas e muitas histórias
Vou também criar
Para guardar na memória
Como uma dobradura formar.
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Material: Material: Material: Material: Material: Uma folha de papel retangular, como, por exemplo:
papel sulfite ou material de sucata (como papel de computador),
folha de revista etc. Pegar a folha de papel e imitar os gestos de
dobrar e desdobrar.

Mário MarinheiroMário MarinheiroMário MarinheiroMário MarinheiroMário Marinheiro
Mário Marinheiro viajava muito e em suas viagens levava livros e papéis

de carta, pois gostava muito de ler e de escrever. As cartas que escrevia
eram depois dobradas e colocadas em envelopes.

Quando chegavam as respostas, ele as desdobrava para ler, dentro da
barraca onde ficava acampado, isso quando não estava em alto-mar.
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Na barraca, em contato com a vida ao ar livre, Mário Marinheiro podia
observar o voo das aves e os ninhos de passarinhos dos mais variados

formatos.

Certo dia, Mário Marinheiro percebeu que sua barraca estava precisando
de uma pintura na parte da frente e também de uma reforma no telhado, que

era reto e passara a ser bicudo.
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À noite, o toldo tinha de ser levantado, primeiro de um lado,
transpassando-o para ficar bem preso, e depois do outro.
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Mário Marinheiro gostava de construir com papel um chapéu de forma
triangular para se proteger do sol.

Quando precisava de saquinho para pipoca, copo ou coador, podia
obtê-los virando o chapéu para baixo.
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Um dia, sentiu que o chapéu que construíra era muito grande e resolveu
reformá-lo. Uniu, então, as pontas do chapéu, como se fosse o bico de um
passarinho.
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Levantando as pontas que apontavam para baixo, uma para cada lado,
Mário Marinheiro obteve um chapéu menor.
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Como o chapéu continuava grande, tentou diminuí-lo novamente,
repetindo as mesmas dobras.
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Mas arrependido, desdobrou as últimas abas, puxando para fora suas
duas pontas.
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Qual foi sua surpresa ao ver o chapéu transformar-se num barco!
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Certo dia, navegando em alto-mar, o barco de Mário Marinheiro
começou a balançar de um lado para o outro, pois as ondas estavam

revoltas por causa da chuva que começara a cair. No céu havia muitas
nuvens, que provocavam trovões barulhentos.

Neste ponto da brincadeira, as crianças podem participar,
produzindo ruídos de tempestade com outras folhas de papel.
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De repente, o barco bateu num rochedo, o que lhe arrancou a parte da
frente, a proa.

O barco rodopiou e foi arrancada a parte de trás, a popa. Em seguida, o
barco emborcou, virando o mastro de ponta cabeça, e bateu num recife,
perdendo a ponta do mastro.

O barco foi, então, afundando, afundando, e se desmanchando. Como
Mário Marinheiro sabia nadar e boiar muito bem, pois praticava esportes e
tinha muita resistência, foi nadando até a praia e salvou-se... Graças a seu
barco, que se transformara adivinhem em quê?
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Numa camiseta salva-vidas!
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MolinhaMolinhaMolinhaMolinhaMolinha
Material:Material:Material:Material:Material: Tira de papel colorido.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Enrole uma tira de papel conforme mostra o desenho.
Pressione-a para baixo. Pronto, basta soltar rapidamente que ela "pula".
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Barquinho de papelBarquinho de papelBarquinho de papelBarquinho de papelBarquinho de papel
Material: Material: Material: Material: Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 11.
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Envelope de papelEnvelope de papelEnvelope de papelEnvelope de papelEnvelope de papel
Material: Material: Material: Material: Material: Um quadrado de papel.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Siga os números de 1 a 9.
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Barquinho de papelBarquinho de papelBarquinho de papelBarquinho de papelBarquinho de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 5.
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Casinha de papelCasinha de papelCasinha de papelCasinha de papelCasinha de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Como fazer: Siga os números de 1 a 5.

1 2

3

4

5
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CaracolCaracolCaracolCaracolCaracol
Material: Material: Material: Material: Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 6.

1 2

3 4

5 6
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EstrelaEstrelaEstrelaEstrelaEstrela
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer- Como fazer- Como fazer- Como fazer- Como fazer- Parte 1: Siga os números de 1 a 3.

Como fazer- Como fazer- Como fazer- Como fazer- Como fazer- Parte 2: Siga os números de 1 a 2.

Junte as partes como indicado abaixo.
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GafanhotoGafanhotoGafanhotoGafanhotoGafanhoto

Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 4.
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Dedoches de dobradurasDedoches de dobradurasDedoches de dobradurasDedoches de dobradurasDedoches de dobraduras

Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer cachorro: Como fazer cachorro: Como fazer cachorro: Como fazer cachorro: Como fazer cachorro: Siga os números de 1 a 4.

Como fazer o gato: Como fazer o gato: Como fazer o gato: Como fazer o gato: Como fazer o gato: Siga os números de 1 a 6.
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BaleiaBaleiaBaleiaBaleiaBaleia
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 7.

55555

66666 77777
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Urso polarUrso polarUrso polarUrso polarUrso polar
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 6.
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Copo de papelCopo de papelCopo de papelCopo de papelCopo de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 7.
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Lápis de papelLápis de papelLápis de papelLápis de papelLápis de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 7.

1 2 3

4 5 6 7
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Peixe de papelPeixe de papelPeixe de papelPeixe de papelPeixe de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 7.

1

2 3

4 5 6

7
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Flor de papelFlor de papelFlor de papelFlor de papelFlor de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Use papéis do mesmo tamanho para a flor e o caule.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Flor - Siga os números de 1 a 7.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Caule - Siga os números de 1 a 9.

7

5
6 7

8
9
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Avião de papelAvião de papelAvião de papelAvião de papelAvião de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 11.

1 2 3 4

5

6 7

8

9
10

11
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Piano de papelPiano de papelPiano de papelPiano de papelPiano de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Um quadrado de papel.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Siga os números de 1 a 7.

77777
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Camisa de papelCamisa de papelCamisa de papelCamisa de papelCamisa de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Papel colorido, papel de seda, tesoura e botões.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte um retângulo e dobre-o. Corte dois triângulos para
baixo e depois volte fazendo um vinco. Cole três botões. Corte uma gravata

de papel de seda colorido. Cole a gravata entre os dois triângulos, deixando-
a solta no restante de sua extensão. Dobre os dois triângulos para baixo e

cole dois botões.

Casal de papelCasal de papelCasal de papelCasal de papelCasal de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Papel sulfite, papel-cartão, papel pardo, jornal ou folha

de ofício.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Faça as dobraduras de acordo com a sequência
abaixo.
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Pássaro de papelPássaro de papelPássaro de papelPássaro de papelPássaro de papel
Material:Material:Material:Material:Material: Papel sulfite, papel-cartão, papel pardo, jornal ou folha de

ofício.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Corte o molde do corpo do pássaro no papel desejado.
Dobre dois retângulos de papel sanfonado para as asas e a calda. Passe-os
pelas ranhuras do corpo.
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AprendendoAprendendoAprendendoAprendendoAprendendo
a plantara plantara plantara plantara plantar
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Plantar: diversãoPlantar: diversãoPlantar: diversãoPlantar: diversãoPlantar: diversão
para criançaspara criançaspara criançaspara criançaspara crianças

Brincar com a terra pode ser mais que uma diversão para a criança. Se a
sua casa tem um pedacinho de terra, ensine-a a plantar.  Isso pode ser
feito no terraço, em uma área descoberta ou mesmo num vaso.

O primeiro passo é despertar a curiosidade da criança para a
natureza; o segundo, ensinar-lhe a técnica e os cuidados do cultivo de
uma planta e, depois, deixá-la desfrutar a alegria e o prazer de ter
criado alguma coisa viva e sua.

A criança normalmente não tem paciência: ela planta e quer ver os
resultados do seu trabalho.

Comece com um alpiste! Uma planta da família das gramíneas que
cresce rapidamente.

Arranje um caixotinho limpo e faça com que a criança o encha com
terra vegetal, misturada com um terço de areia lavada. Antes de misturar
a areia à terra, mostre-lhe como se lava a areia: coloque-a num
recipiente, cubra com água, agite e deixe descansar por algumas horas.
Depois, jogue fora a água e deixe a areia molhada secar ao sol. Misture
bem a terra e a areia com uma colher comum. Dê um punhado de
alpiste para a criança e faça com que ela salpique as sementes
sobre a terra. Regue bem e aproveite para explicar que a terra gosta
de umidade, sendo preciso molhá-la todos os dias pela manhã.

Depois de três dias o alpiste estará germinando. Em pouco mais de
duas semanas ele terá de 15 a 20 cm de altura. Nesse estágio,
coloque o caixotinho ou vaso ao ar livre. Com isso, a criança
experimentará a alegria de ver a plantinha cercada pelos pássaros
que vêm buscar no alpiste o seu alimento, acabando por espalhar os
grãos, que mais tarde, formarão outras mudas.

E assim aprenderá outra lição: como a natureza se encarrega de
multiplicar suas espécies.
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Verde bem verdeVerde bem verdeVerde bem verdeVerde bem verdeVerde bem verde

SINTOMAS
Como a planta está?

Folhas amareladas;
caule mole;
folhas murchas;
folhas caindo .

Folhas de baixo caindo;
planta sem brilho;
    folhas secas e
   quebradiças.

        Sem brilho;
cor desbotada;
não cresce; folhas estão
amareladas, ficando
marrom nas pontas e
diminuindo cada vez mais.

As plantas murcham
com frequência,
desbotam ou queimam.

        Folhas caindo;
       caule enfraquecido,
     não aguentando o
peso da planta.

As plantas também ficam doentes, perdem o verde,
começam a morrer. E, às vezes, você não sabe o porquê.
Vamos descobrir como curá-las?

CURA
O que fazer?

Secar a planta num lugar
arejado. Tirar as folhas
amarelas. Se possível,
colocá-la fora da casa, na
sombra, até reviver.

Mergulhar a  planta em água
morna durante 30 segundos
(só uma vez). Regá-la com
mais frequência  ou aumentar
a quantidade de água sem
exagerar.

Começar um regime regular
de fertilização. As primeiras
aplicações devem ser
menores. Quando as folhas,
estão marrons,  precisam
de ferro.

Mudar a planta para
ambientes com meia luz. Três
dias depois, colocá-la em
ambiente com muita luz.

Mudar a planta para
ambiente com meia luz.
Três dias depois, colocá-la
em ambiente com boa luz.

CAUSA
O que aconteceu?

Muita água

Umidade
insuficiente

Subalimentada

Luz em excesso

Luz insuficiente
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Calendário das floresCalendário das floresCalendário das floresCalendário das floresCalendário das flores
Cada flor com seu tempo... Agora que você já sabe preparar um jardim,

antes de escolher as plantinhas, observe bem o calendário para saber o que
e quando plantar. E tenha flores em todas as estações do ano...

Jan. Fev. Mar. Abr Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

Flor de
Júpiter

Capuchino

Zínia

Margarida

Papoula

Amor
Perfeito

Flor de
Cardeal

Petúnia

Rosa

Palma-de-
Santa-Rita

Cravina
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SSSSS PPPPPSemearSemearSemearSemearSemear PlantarPlantarPlantarPlantarPlantar FloraçãoFloraçãoFloraçãoFloraçãoFloração Planta-se a mudaPlanta-se a mudaPlanta-se a mudaPlanta-se a mudaPlanta-se a muda
enxertadaenxertadaenxertadaenxertadaenxertada
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Vamos aprenderVamos aprenderVamos aprenderVamos aprenderVamos aprender
a plantara plantara plantara plantara plantar

Laranja caretaLaranja caretaLaranja caretaLaranja caretaLaranja careta
Material:Material:Material:Material:Material: Uma laranja grande, semente de grama ou alpiste, um

prego, uma colher, terra e canetas hidrográficas.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Corte a laranja ao meio, de modo que duas
metades fiquem iguais. Depois remova, cuidadosamente, toda a polpa
da fruta com uma colher. Encha as duas metades da laranja com terra
úmida. Junte novamente as duas partes. Faça furinhos com prego em
toda a parte de cima da laranja. Plante nesses furos as mudas de
grama ou as sementes de alpiste, para fazer os cabelos da careta de
laranja. Para fazer a cara, raspe com cuidado a casca amarela da
laranja e pinte, com as canetas hidrográficas, os olhos, o nariz e a boca
da careta. Faça a mesma coisa com outras laranjas, inventando caretas
mais engraçadas.
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Plantas trepadeirasPlantas trepadeirasPlantas trepadeirasPlantas trepadeirasPlantas trepadeiras
Material:Material:Material:Material:Material: 60 cm de tela de náilon, um vaso grande, um funil de papel, duas

varinhas, arame, cascalho, xaxim (de casca de coco, de materiais orgânicos,
tais como folhas secas, galhos, capim etc.) e quatro mudas de plantas

trepadeiras.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Enrole a tela de modo a fazer um cilindro. Prenda as
pontas com arame. Faça quatro furinhos na base da tela e introduza duas

varinhas para firmar o cilindro no vaso. Coloque cinco centímetros de
cascalho dentro do vaso e firme o cilindro. Com o funil de papel, encha o
cilindro com uma mistura de xaxim (de casca de coco, de materiais
orgânicos como folhas secas, galhos, capim etc.) e adubo. Preencha
com adubo em volta do cilindro, e introduza as mudas, firmando ao redor
da estaca. Regue o vaso diariamente.

Curiosidade: Curiosidade: Curiosidade: Curiosidade: Curiosidade: As plantas trepadeiras precisam de um apoio para
crescer. Por isso você sempre as vê subindo em muros e cercas. Para fazer

a trepadeira crescer dentro de um vaso, construa este tipo de apoio com
tela de náilon.
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AutoirrigaçãoAutoirrigaçãoAutoirrigaçãoAutoirrigaçãoAutoirrigação
Material:Material:Material:Material:Material: Estopa ou barbante e uma vasilha com água.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:

Primeira idPrimeira idPrimeira idPrimeira idPrimeira ideeeeeia: ia: ia: ia: ia: Ao plantar uma nova muda, introduza, no fundo do vaso, uma
estopa, deixando uma ponta para fora. Quando precisar sair, coloque essa

ponta dentro de uma vasilha com bastante água. Assim a água vai passar aos
pouquinhos para o vaso.

Segunda idSegunda idSegunda idSegunda idSegunda ideeeeeia: ia: ia: ia: ia: Coloque uma vasilha cheia de água em cima de um
banquinho. Ponha o vaso que você quer irrigar perto do banquinho.
Umedeça bem um pedaço de barbante grosso. Coloque uma ponta do
barbante no vaso e a outra na vasilha. A vasilha com água deve ficar
sempre um pouco mais alta do que o vaso de plantas. Toda vez que a
plantinha tiver sede, vai tirar exatamente

a quantidade de água de que necessita. E
quando você voltar para casa, vai

encontrá-la ainda verdinha...

Curiosidade:Curiosidade:Curiosidade:Curiosidade:Curiosidade:
Regar as plantas é

uma tarefa das
mais importantes

para o jardineiro,
principalmente se
você tem muitos
vasos dentro de
casa. Esta

tarefa se torna
um problema

quando chegam
as férias e você
vai viajar. O que
fazer para as
plantinhas não

morrerem de
sede?
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Salada no jardimSalada no jardimSalada no jardimSalada no jardimSalada no jardim
Material:Material:Material:Material:Material: Um caixote raso ou uma travessa de barro, três folhas de

mata-borrão, sementes de agrião e mostarda e uma tesoura.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Corte três pedaços de mata-borrão do tamanho da
travessa em que você for plantar. Coloque-o em camadas no fundo da
travessa. Encharque bem o mata-borrão com água fria, até ficar bem
umedecido. Depois, espalhe algumas sementes de agrião sobre o mata-
borrão. Guarde, por enquanto, as sementes de mostarda. Cada dia,
adicione um pouco de água sobre as sementes, para conservar o papel
úmido. Dentro de mais ou menos três dia,s espalhe as sementes de
mostarda por cima. Duas semanas será o tempo necessário para o
agrião e a mostarda estarem crescidos e você poder usá-los na
salada.
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Cactos do desertoCactos do desertoCactos do desertoCactos do desertoCactos do deserto
Material:Material:Material:Material:Material: Uma bandeja ou caixote, mudas de cactos, cascalho, carvão

vegetal, areia, terra e argila.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Cubra o fundo do caixote com uma camada de cascalho.
Depois, cubra todo o cascalho com uma camada fina de carvão vegetal

moído. Coloque ainda, sobre o carvão, um pouco de areia misturada com
argila. Agora que você já terminou a preparação, introduza as mudas no

caixote, plantando-as na disposição que você quiser. Enfeite o centro do
caixote com algumas pedras claras. Regue com um pouquinho só de água,
porque os cactos do deserto não estão acostumados com muita chuva...

Curiosidade:Curiosidade:Curiosidade:Curiosidade:Curiosidade: Ter em casa um jardim com cactos, como aqueles
que você vê nos desertos dos filmes de faroeste, não é difícil. É bom
que você saiba que, entre as diversas espécies de cactos, os de

tamanho menor se adaptam muito bem dentro de casa. Eles não
precisam de cuidados diários e nem se alimentam durante todo o período

de crescimento. Além disso só necessitam de água para começar a
crescer.
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Cultivo de feijõesCultivo de feijõesCultivo de feijõesCultivo de feijõesCultivo de feijões
Material:Material:Material:Material:Material: Grãos de feijão ou vagem seca, dois pedaços de mata-

borrão e dois potes de vidro.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Coloque os grãos de molho na água por algumas horas,
até que fiquem inchados. Introduza, em um pote de vidro, um pedaço de
mata-borrão. Despeje água dentro do pote, o suficiente para embeber o
mata-borrão. Arrume os feijões entre o mata-borrão e a parede do pote,
de modo que não cheguem ao fundo. Leve o pote para um lugar da sua
casa. Verifique sempre se o papel continua úmido. Se for preciso,
coloque mais água no pote. Quando o broto começar a aparecer, leve
o pote para um lugar claro. Experimente preparar o outro pote da
mesma forma que o primeiro, mas deixando-o sempre em presença da
luz, e compare o desenvolvimento das plantinhas nos dois potes.
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Jardim de frutas e verdurasJardim de frutas e verdurasJardim de frutas e verdurasJardim de frutas e verdurasJardim de frutas e verduras
Material:Material:Material:Material:Material: Uma travessa rasa ou um caixote de madeira, cenouras,

beterrabas, abacaxis, nabos, areia e faca.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Encha de areia o recipiente que você escolheu para
plantar. Separe os vegetais e as frutas escolhidas. Corte, com a faca, o topo

de cada um, e enterre-o na areia, deixando para fora a parte de cima.
Depois de arrumá-los no recipiente, regue o suficiente para umedecê-los.

Dentro de poucos dias, o topo dos vegetais começará a brotar. Plante
para desenvolver o topo de uma beterraba ou outro vegetal com bulbo.
A cenoura, por exemplo, tem as suas folhas semelhantes a uma
samambaia. O abacaxi é bem parecido com um cacto. Usando sua
imaginação, você vai ter um jardim bem diferente dentro de casa.
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Vasos de frutasVasos de frutasVasos de frutasVasos de frutasVasos de frutas
Material:Material:Material:Material:Material: Sementes de frutas, vasinhos de barro, terra e carvão vegetal.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Junte ,durante alguns dias, as sementes de frutas que
você puder. Vale tudo: é só você ir guardando as sementes de laranjas,
limões, maçãs e pêras que você ou alguém da sua casa comer. Coloque as
sementes para secar. Arranje tantos vasinhos quanto a variedade de
sementes que você conseguir. Prepare os vasos colocando carvão
vegetal e algumas pedrinhas no fundo. Recubra tudo com terra úmida.
Plante, em cada vaso, uma semente de fruta diferente. Dentro de duas
ou três semanas o seu pomar vai começar a brotar! Mais tarde, você
deve passar essas plantinhas para o chão. Se você não tiver quintal, dê
uma árvore de presente para seus amigos. Você já imaginou um
presente mais lindo?
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Cultivos de cravosCultivos de cravosCultivos de cravosCultivos de cravosCultivos de cravos
Material:Material:Material:Material:Material: Sementes de cravo, uma caixa de madeira, vasos de cerâmica,

terra, areia lavada, calcário, farinha de ossos, palitos de sorvete e adubo.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Arranje uma caixa grande de madeira. Coloque terra
comum peneirada, areia lavada, uma colher de sopa de calcário e uma de

farinha de ossos, que você encontra em floriculturas ou mercados. Agora
espalhe as sementes. Para marcar o lugar e ajudar a plantinha a crescer,

enfie palitinhos de sorvete para servir de estaca, pelo menos durante as
oito primeiras semanas. Não a deixe na chuva nem em lugares muito
úmidos. Mais tarde, transporte-a para vasos contendo terra vegetal,
adubo e areia. Conserve-a em presença da luz.

Curiosidade: Curiosidade: Curiosidade: Curiosidade: Curiosidade: Os cravos têm, em média, dois a quatro anos de vida.
Seus tipos, muito variados, não resistem bem a temperaturas altas nem

muito baixas. Junho e julho são a melhor época para o seu plantio.
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Natureza em miniaturaNatureza em miniaturaNatureza em miniaturaNatureza em miniaturaNatureza em miniatura
Material:Material:Material:Material:Material: Um vidro com a boca larga, carvão vegetal, xaxim (de casca

de coco, de materais orgânicos, tais como folhas secas, galhos, capim
etc.), pedrinhas, terra, plástico, barbante e mudas de plantas miúdas, como:
samambaia, sempreviva e avenca.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Coloque, no fundo do aquário, uma camada de xaxim
(de casca de coco, de materais orgânicos, como folhas secas, galhos,
capim etc.) úmido. Adicione algumas pedrinhas e terra. Arrume as
plantinhas firmando-as entre a terra e as pedras. Regue o jardim,
molhando bem seu interior. Depois, tampe o vaso com um pedaço de
plástico. Amarre o plástico com barbante para que não entre ou saia o
ar. Você vai ver, agora, que, no vaso bem fechado, vai se formar um
vapor, como acontece quando fervemos água. Esse vapor,
transformado em gotinhas, vai chover sobre o jardim, como acontece
na natureza. De tempos em tempos, você pode regar mais um
pouquinho, mas sempre o tampando bem, depois. Deixe o jardinzinho num
lugar fresco, e logo ele estará viçoso.
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Jardim de temperosJardim de temperosJardim de temperosJardim de temperosJardim de temperos
Material:Material:Material:Material:Material: Quatro vasos de barro, sementes de cebolinha, salsa crespa,

salsinha, coentro, adubo, terra e pedrinhas.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Se você não tem espaço em sua casa para ter um jardim
ou uma horta, plantando em vasinhos você pode resolver esse problema.

Use vasos de barro porque esse material favorece uma boa ventilação da
terra. Coloque algumas pedrinhas no fundo do vaso. Misture um pouco de

adubo à terra, e coloque-a dentro dos vasos. Plante em cada vaso, uma
semente diferente. Regue todos os dias, pois esse tipo de planta gosta de
solo úmido. Essa plantação pode ser feita em qualquer época do ano.
Portanto, logo você terá uma hortinha útil e bonita.
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Jardim de milhosJardim de milhosJardim de milhosJardim de milhosJardim de milhos
Material:Material:Material:Material:Material: Grãos de milho cru, um copo e uma esponja.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Dobre a esponja pela metade e coloque-a dentro do
copo. Ponha água dentro do copo até que a esponja fique bem úmida. Deixe
um pouco de água no fundo do copo. Agora , com cuidado, coloque os
grãos de milho entre a esponja e a parede do copo. Os grãos de milho não
devem tocar na água que está no fundo do copo. Quando a água
evaporar, coloque mais água, para que tenha sempre a mesma
quantidade no copo. Dentro de algum tempo as sementes vão
começar a germinar. Deixe o copo em lugar claro, sem o expor ao sol.
Dentro de dez dias os brotos ficarão fortes e você poderá transportá-
los para um vasinho onde eles crescerão melhor. E, assim, você terá um
pequeno milharal dentro de casa.
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Jardim embaladoJardim embaladoJardim embaladoJardim embaladoJardim embalado
Material:Material:Material:Material:Material: Casca de ovos, adubo, terra, colherinha, sementes ou

mudinhas de plantas e embalagem de ovos.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Para fazer este jardim, junte primeiro várias cascas de
ovos. As cascas devem estar quebradas somente na parte de cima.

Coloque a mistura de terra com adubo dentro das cascas de ovos. Plante
as sementes ou as mudinhas. Ponha as casquinhas dentro da embalagem

de ovos. Se você quiser, pinte a embalagem com uma cor viva. Regue
sempre com pouca água, e espere para ver crescer o jardim.
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MinijardimMinijardimMinijardimMinijardimMinijardim
Material:Material:Material:Material:Material: Uma caixa de papelão ou madeira de aproximadamente

30 cm de largura por 60 cm de comprimento, um pote de margarina vazio,
palitos de madeira, pedrinhas, mudas variadas de plantas pequenas, cacto,
amor-perfeito, violeta e terra fertilizada.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Prepare o seu jardim, começando por escolher a terra
e as mudas que você pretende usar. Depois de tudo escolhido, coloque,
no fundo da caixa, uma camada de pedrinhas. Faça uma mistura de
pedras e cascalhos. Adicione essa mistura sobre a camada de pedras.
Por último, coloque uma camada espessa de terra. Agora, comece por
plantar algumas mudas de grama ou sementes. Plante, nos cantos da
caixa, as flores pequenas como amor-perfeito e violeta. Nos espaços
entre as flores, plante alguns cactos. Cole os palitos e faça cerquinhas
dentro de seu jardim para enfeitá-lo. O pote com água enterrado na
terra dá um efeito natural, lembrando um laguinho.
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Como cresce uma plantaComo cresce uma plantaComo cresce uma plantaComo cresce uma plantaComo cresce uma planta
Material:Material:Material:Material:Material: Uma bandeja de papel alumínio, tela de arame, uma caixa de

papelão, sementes de alpiste ou grama, barbante, areia e tesoura.

Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar:Como plantar: Primeiro corte o fundo da bandeja com a tesoura. Prenda a
tela em volta do fundo e encha a bandeja com areia úmida. Plante as

sementes e espere alguns dias até elas germinarem. Passe um barbante forte
pelos cantos da bandeja e pendure-a num lugar alto. Observe que dentro

de alguns dias as raízes vão começar a sair pelas aberturas da tela.

Primeira descoberta:Primeira descoberta:Primeira descoberta:Primeira descoberta:Primeira descoberta: as raízes são atraídas pela terra devido à
força de gravidade (Isso se chama geotropismo).

Agora faça um buraquinho na caixa e cubra com ela as plantas.
Depois de alguns dias, retire a caixa.

Segunda descoberta: Segunda descoberta: Segunda descoberta: Segunda descoberta: Segunda descoberta: as plantinhas se inclinaram em direção à
abertura da caixa, atraídas pela luz (Isso se chama fototropismo).

Percebeu como a terra e a luz são importantes para uma planta
crescer?
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Cravo coloridoCravo coloridoCravo coloridoCravo coloridoCravo colorido
Material:Material:Material:Material:Material: Um cravo branco, dois copos, um lápis, um pincel, tinta

aquarela vermelha, tinta aquarela azul, uma faca e barbante.

Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer:Como fazer: Coloque água nos copos, até enchê-los pela metade.
Depois, dissolva tinta azul em um dos copos e tinta vermelha no outro, até que
a água fique bem colorida. Faça no talo do cravo, com uma faca um corte
vertical de mais ou menos 10 cm, dividindo-o em duas partes. Tome cuidado
para não partir. Junte os dois copos. Coloque uma das pontas do talo
dentro do copo com água vermelha, e a outra ponta no copo com água
azul. Prenda o cravo com o lápis. Amarre-o com barbante para firmar
bem. Espere algumas horas para ter uma surpresa: você vai ver que
metade da flor ficou vermelha e a outra metade ficou azul!

Faça um vaso bem colorido com outros cravos e outras cores.








