
 

Atividade: Pintando o Girassol.                                                                             

 

O Girassol é uma linda flor, grande e amarela. Tem como significado: Flor do Sol! 

Na atividade de hoje vocês irão pintar um lindo girassol de uma forma diferente e 

com um belo resultado! 

 

 

Você irá precisar de :                                         

● Papel sulfite ou o papel que tiver em casa 

● Tinta nas cores: amarela, marrom e verde. 

● Garfo (plástico ou de uso doméstico) 

Será necessário que o adulto auxilie a criança passando a garfo na tinta amarela, 

segure em sua  mãozinha e deixe que  ela participe passando o garfo sobre a folha, 

formando as pétalas da flor. 

Este processo deve ser feito algumas vezes até obter o resultado desejado do 

girassol. 

 Quando acabarem, passe o dedinho indicador da criança na tinta marrom, para 

formar o miolo da flor, em seguida façam o  caule e a folhinha com a tinta verde.   

Pronto, está aí um lindo girassol! 
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Segue receita de tinta caseira, caso não tenham a tinta guache disponível em 

casa:  

● 2 colheres de açúcar 

● Meia colher (pequena) de sal 

● Meia xícara de amido de milho 

● 2 xícaras de água 

● Corante alimentício na cor desejada ou suco em pó. 

 

1. Em uma panela coloque amido de milho e vá acrescentando a água aos 

poucos, sempre mexendo.  

2. Acrescente o sal e o açúcar, leve ao fogo baixo e mexa até engrossar. 

3. Quando a mistura estiver homogênea e com uma consistência mais cremosa, 

igual a da tinta guache desligue e deixe esfriar.  

4. Divida a mistura em diferentes potinhos e acrescente cada cor de corante ou 

suco em pó em um recipiente. 

Agora nossos pequenos já podem usar a criatividade e pintar muito! 
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