
 

Olá, turminha, como vocês estão? 

 

Hoje vamos colocar a mão na massa e fazer uma atividade bem divertida. 

 Para isso precisaremos de tinta guache (caso não tenha guache, tente fazer a sua 

própria tinta com a receita abaixo), folha ou outro material que possa ser carimbado 

com a tinta. 

 

Em seguida, pinte a mãozinha da criança e faça o carimbo dela, a mão será a galinha 

(inspire se no desenho no final da folha). 

  

Depois, carimbe o dedinho, primeiro uma marquinha, depois duas e por fim três, 

dessa forma representaremos os ovos. 

 

Ao lado do carimbo dos dedos marque os numerais correspondentes (1, 2 e 3).  

 

Fale a parlenda com a criança e vá apontando o carimbo dos dedinhos. 

 

Com essa atividade exploramos textura, cor, atenção e os numerais.  

 

Receita de tinta caseira: 

 

1 xícara de sal 

1 xícara de farinha 

1 xícara de água 

Corante alimentício. 

Misture tudo e pronto!!   
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Receita n:2 

 

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. 
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