
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de Aprendizagem:  

 CARIMBO COM ROLINHOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

A proposta de hoje é muito divertida! Vamos transformar rolinhos 

de papel higiênico em divertidos carimbos? Para isso, separe os 

seguintes materiais:  

• Rolinhos de papel higiênico; 

• papel sulfite; 

• papelão ou outro papel que tiver 

disponível; 

• tinta guache ou tinta caseira;  

• um recipiente para colocar a tinta.  

 Após providenciar os materiais, escolha um lugar tranquilo e confortável e convide a 

criança para confeccionar os carimbos. Primeiro, separe os rolinhos de papel e com a ajuda 

da criança, pressione com as mãos uma das extremidades dos rolinhos, modelando cada 

um no formato de figuras geométricas como mostra a imagem abaixo. Durante este 

momento, chame a atenção da criança para as formas geométricas que vão surgindo, 

enfatizando o nome de cada uma. Após a confecção dos carimbos, mostre para ela como 

manuseá-los, orientando-a a molhar levemente a parte modelada na tinta e em seguida, 

carimbar sobre o papel conforme a imaginação e criatividade, estimulando -a a nomear as 

formas carimbadas.  

Receita- Tinta Caseira: Em um recipiente coloque 1/2 xícara de farinha de trigo, 1/2 xícara 

de sal e 1/2 xícara de água, misture bem até formar uma 

consistência cremosa, separe em pequenas porções e 

adicione corante alimentício (cores de sua preferência). 

Não esqueça de registrar esse momento e nos enviar 

através de fotos ou vídeos. 
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Estratégia de Aprendizagem:  

 ATIVIDADE: BRINCANDO E APRENDENDO MATEMÁTICA 

 As histórias fazem parte da imaginação e da fantasia de todas as crianças e as 

que têm personagem de lobo são as preferidas. 

 O responsável irá desenhar as três casinhas dos porquinhos em tamanhos diferentes 

e a criança vai colorir da cor que quiser, sendo uma de cada cor. Depois de colorida recortar 

e deixar a criança observar as casinhas e perguntar a ela fazendo comparações de tamanho. 

Qual a menor, a maior, explorando os conceitos; pequeno, médio e grande. Pedirá que a 

criança conte as casinhas apontando o dedinho (um, dois, três) e falando as cores. Para 

finalizar a atividade pedirá que a criança cole em uma folha de papel sulfite as casinhas em 

ordem de tamanho (pequena, média e grande) 

 Estamos aguardando as devolutivas. Boa atividade! 
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