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CARIMBO DE ESPONJA 

Nosso mundo é geométrico. Tudo é feito de formas. Logo, os bebês tem contato com as formas 
geométricas desde pequenos. Brinquedos que são círculos, quadrados, triângulos… um colchão 
retangular, um prato circular… e por aí vai. 

Quando trabalhamos as formas geométricas permitimos que nossas crianças deem o primeiro 
passo para o estudo de geometria e do raciocínio espacial. 

As crianças aprendem as figuras brincando. 

Se você não tiver blocos de madeira em casa, pode fazer carimbos de formas geométricas com 
esponja. Basta recortar a esponja no formato desejado, colocar a tinta por perto e deixar a 
criançada carimbar como quiser.  

Material:  

 Tinta guache 
 Esponja 
 Tesoura  
 Papel 

   

Registre a atividade e compartilhe com as professoras! 
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 Atividade     

Pintura de flores com o garfo 

Estratégia: 

Famílias, .... Sabia que a primavera poder ser pode ser muito estimulante para as crianças, 
podemos propor algumas atividades que as crianças podem fazer nesta estação das flores. 

Pois bem nossa atividade de hoje será fazer flores com um garfo (talher). 

Iremos precisar de: 

Tinta guache cor (de sua preferência) se não tiver pode usar suco (dissolve um pouquinho na água 
para ficar pastoso) 

Uma folha de sulfite / ou folha de caderno... 

Em uma vasilha coloque um pouco de tinta guache (preferência) ou suco dissolvido. Juntamente 
com a criança molhe apenas a parte de cima do garfo e coloque sobre a folha assim como na figura, 
depois peça para a criança fazer o cabinho e a folha da flor do jeitinho dela. 

Observação: Para essa atividade necessário a ajuda e supervisão do adulto para que a criança não 
se machuque. 

 

 


