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Atividade:  Pintura de animais com as mãos 
 

Olá, crianças!  Espero que estejam todos bem! Esta semana falaremos um 

pouco sobre os animais selvagens, onde vivem e como devemos preservar a 

natureza! 

Os animais foram criados para viver livres e soltos na natureza, em seu habitat 

natural onde encontram formas de se alimentar e sobreviver sozinhos. Esses 

animais que vivem na natureza sem receber a intervenção do homem em suas 

vidas são chamados de animais selvagens. Por isso, devemos preservar e 

proteger a natureza, não jogando lixo e materiais que possam ser reciclados. 

Preservando o meio ambiente e os locais onde vivem os animais selvagens. 

Então, para poderemos aprender um pouco mais, nossa atividade será bem 

divertida, faremos pintura de animais com as mãos. Vocês irão precisar de tinta 

guache, usar também os dedinhos ou algodão para pintar as mãos das 

crianças. Espalhe a tinta na palma da mão e depois faça o carimbo numa folha 

de sulfite ou outra folha, e assim faremos o carimbo de alguns animais 

selvagem. A criança vai gostar de brincar com tinta, observe a reação ao 

passar a tinta na mão da criança, veja se gostou se sentiu cócegas ou se não 

deixou pintar a mão. Nesta atividade estamos visando o desenvolvimento 

perceptivo visual, explorando as cores e a sensibilidade com textura (tinta 

,dedinhos ou algodão) 

 Mande-nos um relato ou foto da atividade. 

 Mandaremos um exemplo de animais selvagens, feito com o carimbo da mão 

e uma receita de tinta guache caseira.  
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Como fazer tinta caseira 

 

Separamos uma receita simples e rápida para você aprender como fazer tinta 

caseira.  

 

Ingredientes: 

 2 colheres de açúcar 

 meia colher (pequena) de sal 

 meia xícara de amido de milho 

 2 xícaras de água 

 diversos corantes alimentícios ou sucos em pó 

 

Modo de preparo: 

1. Em uma panela, coloque o 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 seu pequeno já pode soltar a imaginação e deixar tudo mais colorido! 
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MODELO DA ATIVIDADE SUGERIDA 
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