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TEMA: OS SENTIDOS 

ATIVIDADE: É GOSTOSO FAZER ARTE!!! 

Olá, famílias! 

Os sentidos do corpo humano são muito importantes, pois nos permitem reconhecer os 

sabores, sentir texturas, observar as cores, ouvir os sons a nossa volta etc. Vocês sabiam que 

podemos fazer pinturas com tintas comestíveis? A atividade de hoje é muito divertida e saborosa, 

iremos fazer uma pintura com tinta de gelatina. 

Será preciso apenas de gelatina (se possível duas ou três com sabores e cores diferentes) 

e água fervente. Coloque o pó de cada cor num pote e em seguida um pouco de água fervente. 

Depois você mistura e vai sentindo a textura. Se quiser mais fina, é só colocar mais água. Se ficou 

fina demais, basta colocar pó. Na hora em que esfriar está pronto para ser usado! 

A várias opções de tintas comestíveis como por exemplo tinta de iogurte, é só colocar 

corante ou pó de suco no iogurte e misturar. Além de desenvolver a criatividade da criança, ela irá 

sentir a textura da tinta e provavelmente o sabor, pois uma tinta tão gostosa como essa será muito 

difícil a criança resistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Divirtam-se e compartilhem conosco, fotos e vídeo desse momento. 
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                        Atividade: Ver o seu mundo por meio de um rolinho de papel higiênico. 
 
 

A criança usará como binóculo um rolinho de papel higiênico – para desbravar o seu mundo; 
olhar a sua casa, os seus móveis, os seus brinquedos, os seus pertences, roupas, sapatos, o seu 
quintal, o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, o papai, a mamãe, e se olhar ao espelho – enxergar o 

seu mundo através do rolinho de papel higiênico.  
Se acaso quiser se transformar em capitão do navio - não tiver uma caixa de papelão para se 
transformar em comandante – poderá ser uma banheira, uma bacia ... Se não tiver o chapéu 

poderá fazer um de jornal, poderá ser uma touca, um lenço e/ou uma faixa de pano na cabeça – 
Use e abuse da imaginação ...  

 

                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueçam de registrar esse momento da criança e compartilhar conosco! 

 

 


