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MINI-GRUPO 
 
Semana de 14 a 18 de setembro de 2020 
 

PINTURA COM TINTAS NATURAIS. 

Vamos iniciar o nosso livro de aprendizagens construindo algo bem legal 

com nossas crianças? 

É bem simples e fácil fazer algumas atividades, e muitas vezes é só usar 

um pouquinho da criatividade. 

Nossa primeira atividade do livro é um desenho.  

Vamos pensar em fazer um desenho junto com eles. Podemos fazer 
uma mistura de tintas que eles podem utilizar sem problemas, como a tinta da 
beterraba, o pó do café, a cor da cenoura... 

São produtinhos bem fáceis de encontrar e com uma facilidade incrível 
para as crianças manusearem. 

A beterraba, apenas cortando e esfregando já conseguimos retirar a cor 
com facilidade, o pó do café ( pode ser o já coado  mesmo) , podemos adquirir 
esfregando no papel também... 

Vamos lá... Quais cores vocês usarão... 

Receitas caseiras são oportunidades para observar as transformações 
dos elementos e suas possibilidades de utilização. Temperos e legumes pode 
ser matéria prima para criar, aprender e se divertir muito. 

Abaixo segue a pagina 20 do livro de aprendizagem no qual nos traz 
uma proposta de pintura com tintas naturais.  
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Vamos brincar de varalzinho? 

Sabemos o quanto a brincadeira é importante para desenvolver 

habilidades cognitivas, emocionais, sociais, motoras e outras... 

Temos um leque de oportunidades para oferecer estímulos que vai 

refletir, no futuro, no adulto; comportamento, relacionamentos, profissões e 

emoções. Desde que seja oferecido para a criança o tempo, espaço e os 

objetos para que possam explorar e conhecer o mundo. 

A atividade elaborada é um exemplo de como desenvolver a 

coordenação motora fina de um modo fácil e divertido com tudo o que você já 

tem em sua casa. 

Materiais: 

- Pregadores de roupas. 

- Retalhos de tecidos, fitas, meias, 

roupas velhas, etc. 

- Barbante ou cordão de varal. 

 

 

Como fazer: 

Estique o barbante com segurança em suas extremidades na altura da 

criança, estenda os retalhos e fitas no varalzinho, presos, com os pregadores. 

 

 Como brincar:

A atividade consiste em pedir para as crianças retirarem os retalhos 

de tecidos, as roupas ou fitas, uma a uma. Pode não parecer, mas o 

movimento de pinça que a criança exerce ao pressionar o pregador é 

muito difícil e as crianças adoram, além de estimular muitas outras 

habilidades. Brinque com a criança e possibilite este momento divertido. 

 


