
Aperte-o
Usando Conta-Gotas com Mãos 

Pequenas
Pipetas e conta-gotas são ferramentas perfeitas 
para exercitar boas habilidades motoras. Elas 
também são ótimas para aprender a ter foco e 
olhar algo com atenção. 

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 
Pipetas e conta-gotas esguicham ar ou 
água ao serem espremidos, assim faça 
uma regra de que a ponta da ferramenta 
não pode ser apontada aos olhos ou 
ouvidos de ninguém. Estabeleça regras 
para usar estas ferramentas com água 
(como não esguichar em uma pessoa). 
Para todas as atividades com água, 
certifique-se de supervisionar seu filho e 
esvaziar a água ao terminar. 

O Básico 
Ajude seu filho a aprender a usar estas 
ferramentas. Considere começar com a 
pipeta. Depois, tente o conta-gotas. Use 
uma tigela de água e mostre a ele como:
 
•  Inserir a ponta da ferramenta sob a 

superfície da água.

•  Usar suas mãos ou dedos para 
espremer a ferramenta (cuidado com 
as bolhas!).

•  Libertar a pipeta vagarosamente—a 
água vai subir no tubo.

•  Levantar a ponta da ferramenta 
acima da água.

•  Pingar uma gota de água por vez ou 
rapidamente para esguichar.

•  Movendo adiante. Amasse metade de uma folha 
de papel numa bola e coloque-a no chão ou numa 
mesa. Faça seu filho apontar a pipeta na bola, 
depois, aperte a pipeta. O ar da pipeta fará a bola 
se mover!

•  Encher e Esvaziar. Ponha em uma tigela um pouco 
de água. Incentive seu filho a tirar água com a 
pipeta e colocá-la de volta na tigela. Coloque uma 
segunda tigela vazia. Convide seu filho a transferir 
a água de uma tigela para a outra. 

•  Gotas num círculo. Ajude seu filho a desenhar um 
pequeno círculo ou a colocar um ponto adesivo 
em um pedaço de papel. Incentive seu filho a usar 
o conta-gotas para pingar uma ou duas gotas 
de água no círculo ou adesivo. Acrescente mais 
círculos ou adesivos para praticar mais. Mais!

Coisas para Experimentar com 
Crianças entre 2 e 3 Anos
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•  Poder do ar. Use fita adesiva para fazer uma 
linha de largada e chegada no chão. Amasse 
meia folha de papel numa bola e coloque-a na 
linha de largada. Desafie seu filho a usar a pipeta 
para mover a bola até a linha de chegada. Tente 
novamente com a minibola de praia. Qual se 
move mais rápido?

•  Isto contra aquilo. Encha uma tigela com água. 
Coloque dois copos vazios. Peça seu filho para 
usar a pipeta para tirar tanta água quanto 
puder e pingá-la em um dos copos. Depois, 
tente a mesma coisa com o conta-gotas. Qual 
ferramenta reteve mais água? 

•  Água ondulada. Cole um pedaço de papel 
vegetal horizontalmente numa mesa (ou use 
um prato). Convide seu filho a usar o conta-
gotas para tirar um pouco de água de uma 
tigela e pingar no papel vegetal uma gota de 
cada vez. Ele pode usar um canudo para soprar 
gentilmente nas gotas de água para ver o que 
acontece. (Adicione corantes alimentícios à água 
para deixar ainda mais divertido!)

Coisas para Experimentar com 
Crianças entre 3 e 5 Anos

Coisas para Dizer

“O que você acha que vai 
acontecer se nós…?”

 
Fazer esta pergunta pode 

incentivar descobertas. 
Se as coisas não 

acontecerem do jeito 
que seu filho achou que 
aconteceriam, tudo bem. 

Juntos, vocês podem 
aprender alguma coisa!

“Está tudo bem, 
vamos limpar tudo.”

 
Alguns derramamentos 

são previstos  
ao brincar com água. Só 
estejam preparados para  

limparem tudo juntos. 

“Uau! Eu posso ver 
que você está se 

esforçando para usar 
aquela pipeta.”

  
Aplauda o esforço. 

Mesmo que seu filho 
faça algo diferente do 

que você esperava, 
comemore a disposição 

de tentar dele.
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