
Rodopie, Misture e 
Pontilhe

Usando Tinta com Mãos Pequenas
Pintar é criativo e pode ser relaxante para 
crianças. e também cria controle e coordenação 
motora fina. Alguns adultos não se sentem 
confortáveis ao pintar em casa porque pode 
parecer que fará bagunça. Mas há maneiras de 
controlar a bagunça usando apenas pouca tinta 
ou pintando ao ar livre.

Nota: Itens que estão sublinhados podem ser 
encontrados em seu kit. Itens em itálico você pode 
ter em sua casa ou você pode usar algo parecido. 

Dicas de Ferramentas 
Forneça pequenas quantidades de tinta 
e água para reduzir derramamentos. Se 
estiverem brincando ao ar livre, cubra a 
área com algo como jornais ou uma toalha 
de mesa velha. Certifique-se de usar tintas 
laváveis, não tóxicas. Hastes de algodão 
(cotonetes) nunca devem entrar nos olhos, 
orelhas ou narizes.

O Básico 
Ajude seu filho a aprender a usar um 
pincel. Mesmo se não for a primeira vez 
dele, ele pode precisar ser relembrado.
 
•  Mostre a ele diferentes maneiras de 

segurar o pincel.

•  Fincar o pincel no papel pode criar 
formas interessantes. Mas isto 
também pode causar frustração se 
o papel rasgar ou se as cerdas do 
pincel ficarem retas. 

•  Incentive-o a enxaguar e secar seu 
pincel quando necessário.

•  Fazer marcas. Dê a seu filho uma cor de tinta em 
um copo de plástico. Incentive-o a usar o pincel, 
um cotonete e até um dedo. Ele pode fazer 
pontos, linhas e formas em sua folha de papel. 

•  Misturar cores. Dê seu filho duas ou três cores 
de tinta. Incentive-o a misturá-las um pouco com 
duas ou mais cores juntas em sua folha de papel. 
Ele pode adicionar mais ou menos de cada cor 
para ver o que acontece. 

•  Pintar com água. Experimente isto numa 
calçada. Dê a seu filho um pincel e um pouco 
de água. Incentive-o a pintar no pavimento ou 
numa pedra. Tire fotos para ajudá-los a lembrar 
o que fizeram. Mais!

Coisas para Experimentar com 
Crianças entre 2 e 3 Anos
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•  Muitas maneiras diferentes. Convide seu filho a 
usar cotonetes para fazer pontos de tinta. Ou a 
explorar maneiras de usar a ponta do pincel para 
fazer linhas finas e grossas. Se estiver pintando ao 
ar livre com água, tente usar o pincel para fazer 
uma pintura esguichada.

•  Traçando e copiando. Ajude seu filho a desenhar 
algumas formas, letras ou números favoritos com 
um lápis num papel. Convide-o a traçar o copiar as 
linhas do lápis com cotonete e tinta. Depois que a 
tinta secar, incentive-o a praticar suas habilidades 
com tesoura e recortar as formas ou letras. 

•  Contando histórias com tinta. Se seu filho estiver 
pintando uma figura, fale com ele sobre as formas 
e cores no papel dele. Enquanto ele trabalha, evite 
adivinhar o que ele está pintando. Quando ele 
acabar, peça para seu filho lhe dizer o que está 
acontecendo na figura de maneira que você possa 
ajudá-lo a escrever.

Atividade Corporal Completa. Ligue uma música e convide seu filho a pintar ao 
ritmo dela. Se você estiver confortável, incentive seu filho a ficar de pé enquanto 
pinta. Mude o tipo de música e faça uma nova pintura. Veja como o tipo de 
música altera o que e como ele pinta! Depois de limpar a pintura, ouça a mesma 
música e dancem juntos. As suas danças o fazem lembrar das pinturas dele?

Bônus! 

Coisas para Dizer

“Eu vejo uma linha azul e 
dois círculos vermelhos.” 

 
Enquanto você observa  

seu filho pintar, 
compartilhe o que  
você vê. Não tente 

adivinhar o que seu f 
ilho está pintando. 

“O que você pode me 
dizer sobre sua pintura?” 

 
Muitas crianças ficarão 
animadas ao falar sobre 
seus trabalhos enquanto 

estão pintando ou ao 
acabar. Incentive-as a 

descrever suas pinturas  
a você. 

“Como você se sentiu ao 
fazer esta pintura?”

  
Pintar é uma experiência 

pessoal e criativa. 
Crianças podem gostar 
de compartilhar suas 
impressões sobre isto.  
Você pode descobrir 

algo novo sobre seu filho 
enquanto ele pinta.

Coisas para Experimentar com 
Crianças entre 3 e 5 Anos
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