
Pronto, Firme, Corte 
Usando Tesoura com Mãos Pequenas
Aprender a usar tesoura pode ser assustador para 
pais e responsáveis, mas divertido e envolvente 
para os pequenos. As crianças devem desenvolver e 
praticar suas habilidades com tesoura com o tempo. 

Antes de usar tesouras, as crianças precisam 
desenvolver dedos fortes e boa coordenação entre 
mãos e olhos. Incentive habilidades antes do uso de 
tesoura fazendo seu filho: Cortar papel. Brincar com 
massa de modelar. Pintar com cotonetes. Pegar os 
objetos com pinça. Cantar músicas com os dedos, 
como “A Dona Aranha.”

Dicas de Ferramentas 
Tesouras são ferramentas, não brinquedos. Crianças 
nunca devem andar ou correr com tesouras. Fale 
sobre o que pode cortar (papel, massa de modelar), 
e o que não pode cortar (roupas, cabelo). Comece 
com tesouras plásticas de massa de modelar. 
Depois, tente tesouras de papel (somente quando 
você e seu filho estiverem prontos). 

O Básico 
Ajude seu filho a aprender como usar 
esta ferramenta. Mostre a ele como:
 
•  Posicionar o polegar dele no anel 

superior.

•  Posicionar os dedos indicador e 
médio no anel inferior.

•  Deixar os dedos remanescentes 
soltos fora do anel inferior para dar 
apoio à tesoura.

•  Usar a outra mão para segurar o que 
quer que ele esteja cortando. 

•  Abrir e fechar a tesoura para fazer 
cortes.

•  Pedacinhos de massa de modelar. Seu filho pode 
desenvolver habilidade de cortar com tesouras de 
massa de modelar. Enrole um pouco de massa de 
modelar numa longa “cobra.” Ele pode usar a tesoura 
para cortar o pedaço grande em pequenos pedaços. 

•  Recortes de massa de modelar. Amasse a massa 
de modelar para fazer uma panqueca. Incentive seu 
filho a usar a tesoura de massa de modelar para fazer 
pequenos recortes na borda da panqueca em direção 
ao centro. Ele pode tentar retalhar panquecas mais 
grossas e mais finas. 

•  Recortes de papel. Quando seu filho estiver pronto, 
apresente a tesoura de papel. Corte um círculo de 
papel grosso. Mostre a seu filho como segurar o círculo 
e usar a tesoura para fazer pequenos cortes na borda 
da papel em direção ao centro. Ele pode recortar toda 
a borda para fazer uma franja (como uma juba de 
leão ou pétalas de flores). Dê-lhe lápis de cera para 
desenhar na figura acabada. 

Mais!

Coisas para Experimentar com 
Crianças entre 2 e 3 Anos
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•  Siga a linha. Numa folha de papel, desenhe uma 
larga, linha reta de cima para baixo. Mostre a seu 
filho como cortar a linha. Ele pode tentar com 
uma linha mais fina. Uma linha em curva. Uma 
linha em zigue-zague. Ou com uma linha que ele 
mesmo tenha desenhado.

•  Formas básicas. Desenhe três formas básicas em 
papel (quadrados, círculos e triângulos). Peça a 
seu filho para recortá-las. Não se preocupe se as 
formas não ficarem perfeitas. Ele pode usar cola 
ou fita adesiva para fazer uma colagem com os 
recortes. 

•  Recortes adesivos. Deixe seu filho colocar 
alguns pontos adesivos num pedaço de papel. 
Incentive-o a cortar entre os adesivos até eles 
ficarem soltos uns dos outros. Depois, ele pode 
usar cola ou fita adesiva para colar os pontos 
adesivos na colagem. 

Coisas para Experimentar com 
Crianças entre 3 e 5 Anos

Coisas para Dizer

“Não se apresse. 
Tesouras são 

complicadas.”
 

Cortar com tesouras 
exige prática! É um 

trabalho difícil para uma 
criança, por isso, seja 
positivo e animador. 

“O que você 
gostaria de cortar?”

 
Dê a seu filho algumas 
opções de o que cortar. 
Forneça alguns folhetos 

velhos ou papel reciclado 
e deixe seu filho cortá-los 

à vontade do jeito que 
ele quiser. 

“Uau! Eu posso ver que 
você está se esforçando 
para aprender a cortar.”

  
 Aplauda o esforço, 

não o resultado. 
Mesmo se as formas 

forem imperfeitas, seu 
filho ainda teve muito 
trabalho para fazê-las. 

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. 
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